EF

RODUK TGAR

A

10

TI

Y

UL

SP

N

O

ÅR

ES

C O V E N TILE

R

Gyldig fra:

ULEFOS PRODUK TGARANTI
Ulefos AS gir 10 års bruksgaranti på alle Esco ventiler laget for drikkevann.
Garantien løper fra dags dato varen sendes fra vårt lager på fabrikk.
FØLGENDE VILLKÅR GJELDER FOR AT GARANTIEN SKAL VÆRE GYLDIG:
•

Ventilen må være identifiserbar gjennom originale produktets etikett / merking.

•

Ventilen må kun ha blitt benyttet i godkjent drikkevannsnettverk som inneholder rent drikkevann
konstruert for formålet (ved bruk i f.eks. gass- eller avløpsapplikasjoner vil garantien være ugyldig).
Garantien gjelder ikke dersom Ulefos brukerhåndbok ikke har blitt lest og fulgt under installasjon,
lagring, transport eller bruk. Eller om Ulefos’ drifts- og vedlikeholdsveiledning ikke har blitt fulgt.

Garantien gjelder kun ved skader som skyldes feil på materialer eller produksjonsfeil.
Garantien dekker ikke skader forårsaket etter at produktet har blitt sendt, som f.eks. ved lagring, installasjon,
montering, transport, tredjeparts påvirkning eller skader påført av skitt, stein, kjemikalier, kalkavsetninger,
rengjøringsmidler eller annen form for ødeleggende stoffer.
Videre dekker ikke garantien feil som forårsakes ved uvanlige driftsforhold eller ytre miljøpåvirkning (
som oversvømmelse, frost, varme, risting, vibrasjon etc.).
Garantien dekker ikke mindre skader som ikke har noen betydning for ventilens drift eller normal slitasje.
Garantien gjelder ikke forbruksartikler som filtre, pakninger, borekroner, etc.
Ved reklamasjon må et garantikrav fremsettes skriftlig til Ulefos AS senest 2 måneder etter at feilen
har oppstått eller kunne ha blitt oppdaget. Etter å ha mottatt klagen, kan Ulefos AS kreve at produktet
returneres til fabrikken.
Ved godkjent garantibevis vil Ulefos AS etter eget skjønn enten reparere ventilen, eller tilby en tilsvarende
utskiftningsventil/utskiftningsdel. I tillegg til vederlagsfri reparasjon/erstatning vil Ulefos AS dekke rimeligste
transportkostnad. Eventuelle andre krav i forbindelse med garantien (som skade, demontering/installasjonskostnader eller andre relaterte arbeidskostnader) gjelder ikke.
Garantiperioden vil ikke tilbakestilles ved erstatning av en ventil eller en del.
Garantien er underlagt Norges Lover og vil ikke begrense andre kontraktsforpliktelser til Ulefos AS.
10-års bruksgaranti gjelder ventiler, som blir levert av Ulefos AS etter 01.10.2018.
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