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GARANTIVILLKOR FÖR AUTOMATISKA KOMPONENTER
Hej!
Tack för förtroendet och för att du köpte produkter hos KRISPOL. Vi lägger stor vikt vid att de tillverkas enligt högsta standar-
der. Om det har trots allt uppstått några orsaker till invändningar, var god följ nedanstående garantivillkor.
Du är välkommen att dela med dig av dina synpunkter avseende KRISPOL:s sortiment så att vi kan kontinuerligt förbättra 
vårt erbjudande. För detta ändamål har vi en särskild e-brevlåda: produkty@krispol.pl. Vi ser fram emot dina förslag och 
kommentarer.

I. DEFINITIONER
I dessa Garantivillkor för automatiska komponenter har nedanstående begrepp följande betydelse:
1. KRISPOL -

ringsmyndigheten med KRS-nummer 0000159144.
2. Användare – den slutliga köparen av KRISPOL:s produkter.
3. Återförsäljare – en företagare verksam i Polen eller utomlands som säljer de produkter som erbjuds av KRISPOL inom 

4. Produkter – automatiska komponenter till portar, galler och rullgardiner – som köptes från KRISPOL.
5. Bruksanvisning – en handling som åtföljer en produkt av KRISPOL som innehåller anvisningar för korrekt använd-

ning, ett Garantikort och en Rapporteringsbok.
6 Garantikort – handling som tillsammans med ett inköpsbevis utfärdat av Återförsäljaren utgör grunden för tillverka-

rens garanti för den produkt som köpts från KRISPOL.

II. GARANTIPERIOD OCH FÖREMÅL FÖR GARANTIN
1. KRISPOL lämnar tillverkarens garanti för korrekt funktion hos produkter som tillverkats av KRISPOL under en period 

på 2 (två) år från datum för inköpet av produkten som framgår av inköpsbeviset (faktura eller kvitto), men inte längre 
än 2,5 (två och ett halvt) år från tillverkningsdatumet som anges på typskylten på produkten under förutsättning att 
skyldigheten i punkt III.1 uppfylls.

2. Garantin omfattar automatiska komponenter till garageportar, fönster, dörrar och rullgardiner som köptes från
KRISPOL.

III. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER
1. Om produkten utför mer än fem cykler per dygn (en cykel är öppning och stängning av porten/rullgardinen) är 

Användaren skyldig att genomföra teknisk besiktning av automatiska komponenter som inköptes från KRISPOL 
minst en gång var sjätte månad.

2. Teknisk besiktning består av en noggrann okulär besiktning av produkten och ifyllande av Rapporteringsboken som 

3. Samtliga kostnader i samband med periodisk teknisk besiktning och samtliga kostnader som uppstår till följd av pro-
duktens normala slitage ska täckas av Användaren. Återförsäljaren är skyldig att varje gång utfärda en faktura för 
utförda tjänster. 

IV. GARANTIANSPRÅK OCH SERVICE
1. Garantiservice förmedlas genom den Återförsäljare som Användaren inköpte produkterna av.
2. Alla fel som upptäcks under garantiperioden och som omfattas av garantin måste anmälas skriftligen senast inom 

7 dagar från upptäckten till Återförsäljaren som vidarebefordrar garantianspråk till KRISPOL och förmedlar vid dess 
behandling.

3. Garantianmälan är endast giltig tillsammans med inköpsbevis, faktura/fakturor avseende besiktning/besiktningar, 
korrekt ifyllt garantikort och rapporteringsboken från bruksanvisningen.

4. Användaren är skyldig att möjliggöra för Återförsäljaren att samla in uppgifter som är nödvändiga för behandling av 
garantiservice samt ge tillgång till den produkt som omfattas av garantin.

5. Om KRISPOL godkänner garantianspråket har Köparen rätt till kostnadsfritt, noggrant avhjälpande av felet i god tid 
(inte längre än 30 arbetsdagar) i en av följande former:
a. reparation av produkten som inköptes från KRISPOL,
b. utbyte av produkten mot en felfri produkt om felet inte kan åtgärdas.
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6. Det är KRISPOL som bestämmer på vilket sätt och i vilken form garantianspråk behandlas. Produktens beståndsdelar 
som ersätts under garantiarbeten blir KRISPOL:s egendom.

7. Om garantianmälan godkänns förlängas garantiperioden med den tid under vilken Köparen inte kunde använda pro-
dukten mellan tidpunkten för anmälan och återställande av funktion hos den produkt som inköptes från KRISPOL.

8. Garantin för material som ersätts och repareras, om reparationen var väsentlig, börjar löpa på nytt.
9. Information om tillåtna avvikelser avseende kvaliteten på yta och kriterier för deras bedömning fastställs i KRISPOL:s 

företagsstandarder.

V. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
1. Garantiskyldigheten omfattar endast produkter som inköptes från KRISPOL och monterades i Republiken Polen.
2.

med förbehåll för punkt 1.
3. Montering av produkter som inköptes från KRISPOL och tekniska besiktningar av dessa produkter måste utföras av 

specialiserade, utbildade, behöriga monteringsteam som godkänts av KRISPOL. En förteckning över Återförsäljare 

4. Garantin är inte tillämplig:
a. vid felaktigt val av produkt som inköptes från KRISPOL när det gäller driftsförhållanden eller inbyggnad,
b. vid ingrepp i produktens struktur,
c. vid avlägsnande av KRISPOL:s märkningar och typskyltar,
d. vid felaktig montering eller reparation samt dess följder; felaktig transport,
e. vid användning av reservdelar från andra tillverkare,
f. vid montering av KRISPOL:s produkt på ett ställe som ligger mindre än 500 m från kustlinjen, 
g. om det uppstår en beläggning på förzinkade delar bestående främst av zinkoxid eller zinkhydroxid till följd av att 

produkten förvarats eller använts under långvariga våta förhållanden,
h. vid normalt slitage i samband med materialets funktion eller egenskaper, t.ex. säkringar, batterier, tätningar, fjäd-

rar, rullar, linor, stållinor, skador på lackbeläggningar, hängare för rullportar eller rullgardiner, glödlampor, acku-
mulatorer osv.,

i. vid mekaniska skador som uppstått till följd av bl.a. slag, vältning, sprickor under montage eller användning,
j.
k. vid termiska skador på glasrutor och ursprungliga defekter i glaset till följd av glastillverkarens företagsstandarder,
l. vid skador som uppstod till följd av extrema naturfenomen, kontakt med aggressiv miljö eller påverkan av yttre 

faktorer såsom salter, lut, syror,
m.
n. vid exponering av produkten för temperaturer under -25°C och över +55°C,
o. vid störningar i styranordningens funktion till följd av ett starkt elektromagnetiskt fält som härrör från andra 

anordningar,
p. om produkten inte hålls vederbörligt ren.

5. Garantirättigheter omfattar inte Användarens rätt att kräva ersättning av förlorad vinst i samband med fel på 
KRISPOL:s produkt.

6. Garantin omfattar inte tillverkarens skyldighet för eventuella skador som åsamkas Användaren, dennes kommersiel-
la förluster och andra indirekta skador och följdskador som orsakades av produktfel.

7. Kostnader för KRISPOL i samband med uppfyllande av produktgarantin inte får överstiga produktens värde. I ett så-
dant fall har KRISPOL rätt att vägra att uppfylla sitt garantiåtagande.


