Garantivillkor KP Glaspartier

Funktionsgarantiåtagande 5 år

Garantin innebär att KPAB Industri AB avhjälper sådant fel på glasparti som omfattas
av garantin från oss. KPAB Industri AB svarar härvid för uppkomna kostnader för
material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet avhjälps antigen genom
reparation av befintligt parti, utbyte av komponent i parti eller utbyte av hela partiet.
För att garanti ska gälla måste underhåll utförts enligt KPABs anvisningar. Detta ska
dokumenteras och visas upp vid eventuell reklamation.
För motoriserade produkter så som skjutdörrsautomatiker, fönstermotorer och
motorlås tecknas separata serviceavtal.

Ytbehandling

KPAB Industri AB lämnar ingen garanti för ljusbeständighet på specialfärgade
produkter.

Isolerglasgaranti 10 år

Gäller mot kondensbildning och damm mellan glasen på isolerrutor. Garantin
innefattar leverans av ny ruta samt utbytet.
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Garantin gäller:
•

Vid normalt handhavande av fönstret, samt att kunden har utfört underhåll enligt
skötselråd och anvisningar. Har kunden inte fått dessa måste dessa beställas omgående av
leverantören eller hämtas på www.kpab.com.

•

Om serviceavtal inte tecknats så skall dokumentation som styrker att underhåll är utfört
enligt KPABs anvisningar uppvisas för att garanti skall gälla.

•

Under förutsättning att fönster/dörrar (rutorna) inte utsatts för onormala påfrestningar.

•

Under förutsättning att fönstren/dörrar inte monterats i en miljö som avviker från normal
bostadsmiljö. De får inte monteras i utrymmen där miljön kan vara till skada till dem.

•

Under förutsättning att fönster/dörrar inte utsätts för onormala belastningar, samt till
exempel sättningar i byggnader.

KPAB Industri AB I Skaragatan 24 I SE-535 30 Kvänum I Sweden
+46 512 79 75 00 I info@kpab.com I www.kpab.com

•

Att ingen efterbearbetning i form av skärning, slipning, etc. har förekommit, ej heller
målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning eller dylikt.

Garantin omfattar inte följande kostnader:
•

Ställningar och/eller andra hjälpmedel.

•

Plåtbeslag eller liknande anslutningar.

•

Andra kringarbeten som eventuellt kan krävs från andra entreprenörer för utbytet.

•

Efterarbeten så som snickeri, målnings- och putsarbeten.
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