Garanti

Datum: 2010-02-22 Nr: GARANTI_KONSUMENT

1. Garanti
Under förutsättning att anvisningar om leverans, lagring,
montering, skötsel och underhåll följs lämnar Elitfönster AB
(Varumärken Elitfönster, Hajom Skjutdörrar och Fakro takfönster) garanti enligt ABM enligt följande: ”Om inte annat
föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel
i varan som framträder inom 2 år från varans avlämnande.
Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning
skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit
godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om
han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller
därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering
eller montering av varan eller på annat förhållande som kan
hänföras till köparen”.
För produkter i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas
denna garantitid från fakturans datum. För produkter i objekt
som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.
2. Elitfönsters utökade garanti
Under förutsättning att Elitfönster AB:s anvisningar om leverans, lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnar
Elitfönster utökad garanti i Sverige på impregnerade och i
fabrik ytbehandlade och glasade fönster, fönsterdörrar och
skjutdörrar/skjutdörrspartier med isolerglas.
Garantin har följande omfattning:
• röta: mot rötskador i fönstrets virkesdelar*
• glas: mot kondens mellan glasen i isolerrutor
• funktion: på fönstrets/dörrens/skjutdörrens (inklusive beslagens) funktion.
I enlighet med krav i gällande Nybyggnadsregler BFS
3. Elitfönsters utökade garanti:
omfattning, produktgrupper
Följande garantier gäller för olika produktgrupper:
-Elit Complete Alu, Elit Extreme: 30 års garanti mot röta enligt ovan. 10 års garanti på glas och funktion enl ovan.
-Elit Complete Trä: 20 års garanti mot röta enl. ovan. 10 års
garanti på glas och funktion enl. ovan.
-Elit Basic Trä, Elit Basic Alu: 10 års garanti mot röta enligt
ovan. 10 års garanti på glas och funktion enl. ovan.
-Elit Secure (ersatt 2008 av Elit Complete): 30 års garanti mot
röta enl. ovan. 10 års garanti på glas och funktion enl. ovan.
-Elit Original Trä, Elit Original Alu: 10 års garanti mot röta enl.
ovan. 10 års garanti på glas och funktion enl. ovan.
-Elit Objekt Trä, Elit Objekt Objekt Alu : 10 års garanti mot
röta enl. ovan. 10 års garanti på glas och funktion enl. ovan.
-Elit Tradition 2+1: 5 års garanti mot röta enl. ovan, 10 års garanti på glas enligt ovan, 5 års garanti på funktion enl. ovan.
-Elit Tradition 1+1: 2 års garanti mot röta, på glas och på
funktion enligt ovan.
-Hajom Skjutdörrar:10 års garanti mot röta enl. ovan. 10 års
garanti på glas och funktion enl. ovan.
-Fakro takfönster:10 års garanti mot röta enl. ovan. 10 års
garanti på glas och funktion enl. ovan.

garantiförutsättningar; hantering och montage
För att garantin skall gälla krävs:
• att produkten levererats och lagrats enligt Elitfönsters anvisningar
• att produkten monterats enligt Elitfönsters monteringsanvisningar och att fogskum eller liknande produkt EJ använts i
någon del av montage, fogning eller tätning***
• att produkten skötts och underhållits enligt Elitfönsters
anvisningar
För att garantins krav på korrekt montage skall uppfyllas rekommenderar Elitfönster starkt att montaget utförs med justerbar karmhylsa Kartro Adjufix eller likvärdig, samt tryckfördelningsbricka. Elitfönster rekommenderar också att endast
skruv 8 x 64 mm används vid infästning i väggstomme.
OBS! Endast montage med justerbar karmhylsa, tryckfördelningsbricka och skruv 8 x 64 enligt ovan är godkänt för
inbrottsförstärkta produkter testade och godkända enligt
Secured by Design (Elit Complete, Elit Extreme).
6. Elitfönsters utökade garanti:
garantiförutsättningar; övrigt
För att garantin skall gälla krävs dessutom:
• att produkten ej använts på onormalt sätt eller utsatts för
yttre åverkan och därvid skadats
• att produkten ej reparerats eller ändrats av annan än Elitfönsters servicepersonal
• att på produkten fastsatt kontrollmärke ej avlägsnats eller
övermålats
5. Garantiåtagande
Garantin innebär att Elitfönster avhjälper sådant fel på
produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan
avhjälpas antingen genom reparation av befintlig produkt,
utbyte av felaktig komponent, eller utbyte av hela produkten.
Garantin omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar
eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation
eller utbyte av produkten. Elitfönster ansvarar ej för återställande av byggnadsdelar eller snickerier som demonterats eller skadats i samband med avhjälpande av garantifel. Garantin omfattar ej heller kostnader som uppkommer i samband
med återställande.
* Rötskyddsgarantier gäller ej obehandlade produkter.
** Observera att garantier utöver vad som beskrivs under
avsnitt 1 ej gäller kopplade produkter med 1+1 enkelglas.
För dessa produkter gäller endast den garanti som beskrivs i
stycke 1 ovan.
*** Fogskum eller liknande får ej användas i någon del av
montaget, ej heller vid fogning mellan karm och vägg. Förutom risken att produkten deformeras vid skummets expansion, gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort. Därmed kan varken montagefel eller
eventuella tillverkningsfel åtgärdas. På grund av detta föhållande som skummet orsakar är det inte möjligt för tillverkaren
att uppfylla garantiåtagandena vid användning av fogskum.

4. Elitfönsters utökade garanti:
garantiförutsättningar; kulör
Observera att Elitfönster frånsäger sig allt ansvar gällande
ljusbeständighet för annan kulör än vit (kulörer som blekts i
solljus utgör ej ett fel på produkten). Detta gäller samtliga
material. Elitfönster frånsäger sig vidare allt ansvar för skador
som uppkommer till följd av ökad värmeabsorption på produkter i annan färg än vit.
5. Elitfönsters utökade garanti:
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