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Garanti Betingelser
For rustfritt stål og varm-galvanisert stål, gir produsenten en garanti på opptil 10 år for rusting fra
innsiden til utsiden. I samsvar med dette, er skader som er forårsaket av ytre påvirkninger ekskludert,
for eksempel virkningen av fremmedlegemer, riper, skraper, blemmer, bulker, nedbør, vegetabilske
eller animalske sekresjoner, effekten av etsende eller løsemiddel materialer etc. Skader som oppstår fra
naturlig slitasje er like utelukket. Rust garantien gjelder ikke dersom apparatene er utsatt for
atmosfærer som inneholder salt eller klor (f.eks. i kystnære områder) eller når de påvirkes av en
salteprosess.
Produsenten forbeholder seg retten til å begrense rust garanti i samsvar med den planlagte plasseringen
av bruk. Kunden er derfor henvist til å informere leverandøren om planlagt beliggenhet for bruk og for
å indikere spesielle påkjenninger at produktet kan forventes å bli utsatt for.
Vanlig syn sjekker er en forutsetning for denne garantien, sammen med mulige skadereparasjoner som
følge av dette. Skader på lakk og galvaniseringen må umiddelbart og hensiktsmessig repareres.
Reparasjoner bør dokumenteres. For reparerte punkter gjelder rust garantien ikke for skader innenfor
30cm radius av reparasjonen. Ved første tegn på en mulig rust gjennom fra innsiden til utsiden, f.eks.
ved rust bobler, må leverandør bli umiddelbart informert og det må legges til rette for reparasjoner for
å hindre ytterligere skade, selv om leverandøren ikke er forpliktet til å gjøre dette.
Leverandøren tilbyr en garanti på 2 år for kulelagre. Skader forårsaket av upassende eller feil bruk og
unormal slitasje er unntatt fra garantien.
Garantien dekker bare reparasjon eller utskifting av skadde deler, inkludert transportkostnader, samt
vanlig betaling for en tekniker. Leverandøren er ikke forpliktet til å gjennomføre tjenestetilbudet, men
han kan kreve at dette utføres av ham eller av en tredjepart som har kontrakt med ham.
Hvis reparasjonen ikke er foretatt av leverandøren eller en reparasjons kontrakt ikke er inngått med
leverandøren (dvs. at en tredje-part skal utføre reparasjonen), skal eventuelle reparasjonskontrakt
godkjennes av leverandør.
I tilfelle av utilsiktet bruk, upassende installering eller demontering, upassende transport og / eller feil
lagring, er garantien ikke lenger gyldig. I tilfelle av skipstransport garantien er like ugyldig. I tilfelle av
en endring i plasseringen av bruk eller i tilfelle av videresalg må leverandøren informeres. Der det er
nødvendig, kan garantien begrenses i henhold til dette, eller helt oppheves.
Det er helt nødvendig at montering og vedlikehold instruksjoner blir fulgt.
Ytterligere garanti og skadeerstatningskrav gjelder ikke.
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