GARANTIVILLKOR
Jøtul är en välrenommerad tillverkare av kaminer och eldstäder med hög kvalitet och lång livslängd. Och vi har funnits
på marknaden sedan 1853. Vi är så säkra på att våra produkter håller hög kvalitet att vi kan erbjuda våra kunder en
utökad garanti helt kostnadsfritt. Grattis till din nya eldstad från Jøtul!
1.

Vår garanti omfattar:

Jøtul AS garanterar att utvändiga komponenter av gjutjärn inte har några material- eller tillverkningsdefekter vid
inköpstillfället. Du kan förlänga giltigheten på garantin för utvändiga komponenter av gjutjärn till 25 år från leveransdatum,
genom att registrera produkten (på jotul.com) och skriva ut garantikortet för den utökade garantin inom 3 månader från
inköpsdatum. Vi rekommenderar att du förvarar garantikortet tillsammans med kvittot.Jøtul AS garanterar också att
detaljer av stålplåt inte har några material- eller tillverkningsdefekter vid inköpstillfället och för en period på 5 år från
leveransdatum.
Garantin är giltig förutsatt att kaminen har installerats av en behörig installatör i enlighet med tillämpliga lagar och
förordningar samt Jøtuls installations- och bruksanvisningar. Reparerade produkter och utbytesdetaljer omfattas av
originalgarantin.
2.

Garantin omfattar inte:

2.1.

Skada på förbrukningsvaror som eldstadsbeklädnad, galler, valv, packningar och liknande, eftersom dessa
komponenter försämras med tiden på grund av normalt slitage
Skada som uppstår till följd av felaktigt underhåll, överhettning,
användning av olämpligt bränsle (exempelvis men inte begränsat till följande: drivved, impregnerat virke, ändbitar
på plankor, spånskiva) eller för fuktigt eller blött trä
Installation av tillvalsprodukter för att korrigera drag, lufttillförsel
eller andra omständigheter som ligger utanför Jøtuls kontroll
Ändringar/modifieringar av eldstaden utan Jøtuls tillstånd eller användning av icke-originaldelar

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Skada som uppstår under förvaring hos distributör
eller under installation
Produkter som säljs av icke auktoriserad återförsäljare i område där Jøtul har ett utbyggt
återförsäljarnätverk
Följdkostnader (exempelvis men inte begränsat till följande: transport, arbetskraft, resor) eller indirekta skador

Pelletskaminer, glas, sten, betong, emalj och färg (exempelvis men inte begränsat till följande: urflisning, sprickor, bubblor
eller missfärgning och krackelering) omfattas av nationell lagstiftning för försäljning av konsumentprodukter. Denna
garanti är giltig för inköp som utförs inom det europeiska ekonomiska området. Alla eventuella frågor gällande garantin tar
du upp med din lokala auktoriserade Jøtul-återförsäljare snarast möjligt, vilket inte får vara senare än 14 dagar från det
datum då felet eller defekten upptäcktes. Se lista över återförsäljare på vår webbplats jotul.com.
Om Jøtul är oförmögen att uppfylla de skyldigheter som anges i ovanstående garantivillkor kommer Jøtul erbjuda en
ersättningsprodukt med en liknande värmekapacitet kostnadsfritt.
Jøtul förbehåller sig rätten att avslå all begäran om ersättning för komponenter eller tjänster om garantin inte registreras
på internet. Denna garanti påverkar inte några rättigheter i tillämplig nationell lagstiftning för försäljning av
konsumentprodukter. Nationell reklamationsrätt gäller från inköpsdatum och endast vid uppvisande av kvitto och
serienummer.
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