
VILLKOR FÖR GARANTIER
FÖR KRISPOL HEMPRODUKTER   

Mina damer och herrar!
Tack för ert förtroende och köp av KRISPOL-produkter! Vi gör allt för att se till att de alltid tillverkas till högsta standard.  
Om du fortfarande har anledning att invända, ska du följa garantivillkoren nedan.
 
För att ständigt förbättra vårt erbjudande uppmuntrar vi dig att dela dina kommentarer angående KRISPOL-produktsortimentet. För 
detta ändamål ställer vi till din förfogande en speciell brevlåda: produkty@krispol.pl. Vi ser fram emot dina förslag och kommentarer.

I. DEFINITIONER
I innehållet i dessa Produktgarantivillkor för Hus av KRISPOL-varumärket ska följande termer ha följande betydelser:
1. KRISPOL – KRISPOL aktiebolag med säte i Września, registrerat i registret av Företagare av Landsrättens register under  
 nummer KRS 0000159144.
2. Användaren – slutköpare av KRISPOL-produkter. 
3. Försäljaren – en företagare som verkar i Polen eller utanför Polens gränser och säljer produkter som erbjuds av KRISPOL  
 som en del av sin affärsverksamhet och samarbetar direkt med KRISPOL. 
4. KRISPOL produkter – produkter som tillverkas och ingår i KRISPOL-erbjudandet och är avsedda för hemmabruk, de så  
 kallade „Hemmaprodukter”: garageportar, persienner, fönster, entrédörrar. 
5. Instruktion – ett dokument bifogat en KRISPOL-produkt, med riktlinjer för korrekt användning, Garantikortet och Rapportbok. 
6. Garantikort – ett dokument som tillsammans med beviset om köp utfärdat av säljaren utgör grunden för att bevilja och  
 implementera en tillverkares garanti för KRISPOL-produkten. 

II.  GARANTIENS PERIOD OCH INNEHÅLL 
1. KRISPOL lämnar tillverkarens garanti på KRISPOL-produkters korrekta funktion under en period på 2 år från datumet för  
 försäljning av produkten som framgår av inköpsbeviset (faktura eller kvitto), men inte längre än 2 år och 6 månader från  
 tillverkningsdatumet på typskylten på KRISPOL-produkt med förbehåll för bestämmelserna i p. 2 till 6 nedan. 
2. Köparen kan förlänga garantiperioden till 5 (fem) år, men inte längre än 5 år och 6 månader från tillverkningsdatumet på  
 typskylten på KRISPOL-produkt förutsatt att den inköpta produkten undergår besiktning under det andra året och varje  
 efterföljande år. Minst en besiktning bör utföras per år, varvid i fall produkten utför mer än fem cykler per dygn (en cykel  
 utgör en öppning och stängning av porten/rullgardinen), då krävs proportionellt flera besiktningar.
3. För PVC-fönster och FEN86 aluminiumfönster lämnar KRISPOL 7 års garanti på korrekt funktion från försäljningsdatumet  
 som framgår av inköpsbeviset (faktura eller kvitto), men inte längre än 7 år och 6 månader från tillverkningsdatumet på  
 typskylten på en KRISPOL-produkt. 
4. På glaselement lämnar KRISPOL 2 år garanti från försäljningsdatumet som framgår av inköpsbeviset (faktura eller kvitto),    
       men inte längre än 2 år och 6 månader från tillverkningsdatumet på typskylten på en KRISPOL-produkt.
5. Garantin omfattar inte automatiska komponenter. Automatiska komponenter omfattas av tillverkarens garanti.
6. Garantin gäller endast förutsatt att Användaren uppfyller de skyldigheter som anges i Garantivillkoren, i synnerhet de  
 föreskrivna besiktningarna. Om Användaren bryter mot de skyldigheter och regler som beskrivs i Garantivillkoren har  
 KRISPOL rätt att vägra att vidta garantiåtgärder.

III.  ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER
1. Användaren är skyldig att skicka in den köpta KRISPOL-produkten för teknisk inspektion. Det antas att minst en teknisk  
 inspektion per år krävs, men om KRISPOL-produkten utför mer än fem cykler per dag (en cykel är öppningen och stängningen  
 av grinden/rulllgardinen), krävs ett proportionellt större antal inspektioner under en viss period. När det gäller PVC-fönster  
 kan den årliga tekniska besiktningen utföras av användaren själv, helt enligt rekommendationerna i bruksanvisningen.
2. Den tekniska kontrollen består av en detaljerad visuell inspektion av KRISPOL-produkten och fullbordandet av rapportboken  
 i Instruktionen, som den som utför kontrollen bekräftar med stämpel och signatur.
3. Kostnaderna i samband med utförandet av periodiska tekniska inspektioner såväl som de kostnader som är förknippade  
 med den naturliga driften av KRISPOL-produkten täcks helt av användaren. Säljaren är alltid skyldig att fakturera för  
 levererade tjänster.



IV.  INLÄMNING OCH IMPLEMENTERING AV GARANTIER
1. Garantin implementeras genom säljaren från vilken användaren köpte KRISPOL-produkter. 
2. Eventuella fel som upptäckts under garantiperioden, som täcks av garantin, måste rapporteras senast 7 dagar efter  
 inträffandet, skriftligen till säljaren, som vidarebefordrar garantikravet till KRISPOL och fungerar som en mellanhand  
 i dess genomförande.
3. Garantikrav för KRISPOL-produkter gäller endast med inköpsbevis, fakturor för inspektion/inspektioner, korrekt ifylld  
 garantikort och rapportbok från Instruktionen.
4. Användaren är skyldig att möjliggöra för säljaren att samla in de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra  
 garantiprocessen och ge åtkomst till den produkt som omfattas av garantin. 
5. Vid positiv övervägande av KRISPOLs garantikrav har köparen rätt till fri, snabb (högst 30 arbetsdagar) och noggrann  
 borttagning av felet i en av följande former:
a. reparation av KRISPOL-produkten,
b. utbyte av KRISPOL-produkten med en fri för defekter om felet kan inte tas bort.
6. Sättet och formen för genomförandet av garantikravet bestäms av KRISPOL. Elementen i KRISPOL-produkten som byts  
 ut under garantireparationen blir KRISPOLs egendom.
7. Om garantikravet accepteras, förlängs garantiperioden med den tid då köparen inte kunde använda KRISPOL-produkten,  
 från tidpunkten för ansökan till KRISPOL-produkten har återgått till fungerande skick.
8. Garantin på ersatta och reparerade material, så länge reparationen var betydande, löper igen. 
9. Information om acceptabla ytkvalitetsavvikelser och deras bedömningskriterier finns i KRISPOL fabriksstandard.

V.  EXKLUSIONER OCH FRISKRIVNINGAR
1. Garantin utanför tillverkarens egen land täcker endast produkter som säljs av KRISPOL för marknaden i ett givet land och  
 implementeras endast genom säljaren från vilken användaren köpte KRISPOL-produkten. Vid upphörande av verksamheten  
 av Säljaren som introducerade KRISPOL-produkten till marknaden i det givna landet, ska garantin upphöra att gälla. 
2. Garantikravet täcker endast KRISPOL-produkter installerade på territoriet norr om latitud 44omN, med förbehåll för punkt 1. 
3. Montering av KRISPOL-produkter och deras tekniska inspektioner måste utföras av monteringsteam som är godkända av  
 KRISPOL. Listan över säljare (partners) som samarbetar med KRISPOL finns på www.krispol.pl.
4. Garantin gäller inte för: 
a. felaktigt urval av KRISPOL-produkten i relation till villkoren för dess användning eller installation,
b. ingerens i produktens konstruktion,
c. borttagning av KRISPOL-markeringar och namnskyltar,
d. felaktig montering eller reparation och deras konsekvenser; felaktig transport,
e. användningen av icke-originella reservdelar,
f. installera KRISPOL-produkten närmare än 500 m från havstranden,
g. förekomst på galvaniserade element av beläggning bestående huvudsakligen av zinkoxid eller hydroxid som är resultatet  
 av lagring eller drift under förhållanden med långvarig fukt,
h. naturligt slitage på grund av dess funktion eller materialegenskaper, t.ex. säkringar, batterier, tätningar, fjädrar, rullar, kablar,  
 stålkablar, skador på färgbeläggningar, hängare för rullande grindar eller rullgardiner, glödlampor, batterier, etc.,
i. mekaniska skador till följd av bland annat stötar, fall, sprickor under montering eller användning,
j. effekter av felaktig montering eller felaktig användning av KRISPOL-produkter,
k. vid termiska skador på glasrutor och ursprungliga defekter i glaset till följd av glastillverkarens företagsstandarder och  
 allmänt tillämpliga tekniska standarder och kvalitetsstandarder, inklusive den europeiska standarden EN1279:2018,
l. skador orsakade av extrema naturfenomen, kontakt med en aggressiv miljö eller yttre faktorer som salter, alkalier, syror,
m. skador till följd av felaktigt underhåll av KRISPOL-produkten och från bristande efterlevnad av instruktionerna,
n. produktens exponering för temperaturer lägre än -25oC och högre än +55oC.
o. störningar i driften av styranordningen orsakade av ett starkt elektromagnetiskt fält från andra enheter,
p. misslyckande med att upprätthålla KRISPOL i rätt renhet.
5. Garantirättigheterna inkluderar inte användarens rätt att kräva återlämning av förlorade vinster i samband med KRISPOL 
 -produktens haveri.
6. Garantin täcker inte producentens ansvar för skador som orsakats till användaren, hans handelsförluster och andra  
 indirekta eller följdskador till följd av en produktdefekt. 
7. De kostnader som KRISPOL ådragit sig i samband med implementeringen av produktgarantin får inte överstiga dess värde.  
 I en sådan situation har KRISPOL rätten att vägra att acceptera garantin. 
 
Września, 22.11.2022


