Lindab Doorline

Garanti

Rengøring
Portbladet afvaskes i koldt vand evt. tilsat lidt autoshampoo. Oliepletter
kan med forsigtighed fjernes med benzin eller terpentin (husk god
ventilation). Til øvrige pletter, som ikke kan fjernes med autoshampoo,
kan anvendes lakrenser uden slibemiddel.
Ruder afvaskes med blød børste, hvor der anvendes koldt rindende
vand, evt. tilsat lidt sulfo. Anvend aldrig højtryksrenser, da lakeringen kan
tage skade, samt produkter med slibe- eller polermidler.
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Garanti på industriporte
Denne garanti er udstedt af Lindab Profil A/S.
Lindab Profil A/S yder 5 års garanti på portpaneler.
Lindab Profil A/S yder 2 års produktgaranti.
Minimum forventet levetid - se nedenstående.
Garantien gælder enhver leverance fra og med 01.07.12.
.
Se dine muligheder for udvidet produktgaranti til 5 år.
Minimum forventet levetid:
Fjedre: 			
22.000 åbninger
			
(eller som angivet i ordrebekræftelsen)
Øvrige sliddele: 		
20.000 åbninger
Rustfrie wirer: 		
10.000 åbninger
Styring/motor:		
100.000 åbninger
Garantien gælder fra tidspunktet for Lindab Profil A/S’s salg af produktet og kan
gøres gældende af den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Garantien
påvirker ikke ejerens øvrige rettigheder ifølge gældende lovgivning.
Portpaneler:
5 års garanti kan gøres gældende, hvis der i port panelerne i garantiperioden opstår limslip som følge af fabrikations- eller materialefejl.
Ordre hvori der er taget forbehold for evt. skader på grund af termisk udbøjning,
dækkes ikke af garantien.
Udvidet garanti - 5 år på hele porten:
Udvidet garanti er gældende såfremt:
Montage er udført af autoriseret Lindab portforhandler.
Skriftlig serviceaftale med autoriseret Lindab portforhandler senest 12 måneder
efter montage.
Udvidet garanti dækker udelukkende fabrikations- og materialefejl.
Denne port opfylder ved leveringen EU-byggevaredirektivet og er
CE-mærket efter gældende regler på leveringstidspunktet (EN 12341-1).

Garantibetingelser
• At produktet er monteret håndværksmæssigt korrekt og iht. den på købstidspunktet
gældende montageanvisning.
• At produktet er blevet vedligeholdt forskriftsmæssigt iht. den på købstidspunktet
gældende vedligeholdelsesvejledning (se medleverede ”Brugsanvisning”)
• Garantien dækker ikke skader der er forårsaget fra montagetidspunktet til endelig ibrugtagning.
• Enhver reklamation skal angives omgående efter den er opdaget eller burde være opdaget.
• At den på reklamationstidspunktet værende ejer skriftligt kan fremvise skriftlig kvittering eller
tilsvarende, der kan angive købsdatoen.
• Garantien dækker ikke kosmetisk kant korrosion/hvidrust på ikke lakerede dele, samt
eventuelle nuance-forskelle der kan blive tale om ved udskiftning.
• Garantien dækker ikke sliddele.
• Garantien dækker ikke skader forvoldt i korrosionsfremkaldende miljøer, herunder luft med høj
saltindhold, i konstant kontakt med vand eller hvor porten er påvirket af korrosive kemikalier,
korrosiv røg, kondens og aske, cement eller damp fra husdyrgødning.

Reklamationsbehandling
• Reklamation foretages skriftligt til enten den forhandler der har solgt produktet eller til
Lindab Profil A/S.
• Lindab Profil A/S skal have mulighed for at besigtige produktet monteret og i funktion.
• Lindab Profil A/S træffer afgørelse omkring reklamationen hurtigst muligt efter modtagelsen.

Indeholdt i garantien
• Ved enhver godkendt reklamation, udbedrer Lindab Profil A/S hurtigst muligt den reklamerede
mangel.
• Garantien omfatter intet, ud over hvad der er anført i ovennævnte, herunder ikke ansvar for
følgeskader eller indirekte skader, herunder huslejetab, produktionstab og skader på andre
bygningsdele.
• For leverede erstatningsvarer gælder den oprindelige garanti, regnet fra den oprindelige
købsdag.
• Lindab Profil A/S afgør alene hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for evt. at erstatte
de defekte dele for at opnå en god funktion og sikker drift.
• Garantien kan ikke gøres gældende, såfremt bestemmelserne omkring eftersyn, besigtigelse/
rengøring/reparation og øvrige betingelser i denne garantibestemmelse og bestemmelserne
om reklamationsbehandling i denne garanti ikke er opfyldt.

Udenfor reklamationsret og evt. garanti
• Skader som er opstået som følge af forkert brug, som følge af indbrud, lynnedslag, påkørsel,
kortslutninger, brand, el-fejl i forsyningen, bygningssætninger, forstyrrelser af radiosignalet,
brug af uoriginale reservedele, reparation udført af ukvalificeret arbejdskraft eller andre forhold,
som Lindab Profil A/S ikke har indflydelse på.

