Samsvarserklæring garasjeporter
[i henhold til EUs byggevaredirektiv (CPD) 89/106/EØF]
Leverandør: Fasadeprodukter AS, Årøseterveien 10, 6422 Molde
Produktets konstruksjonstype: Garasjeleddport er utviklet, konstruert og produsert i samsvar med
EUs norm 13241-1
Benyttede standarder: EN 13241-1: 2003 Porter – Produktstandard – Produkter uten brann- eller
røykvernegenskaper
Det er forbudt å ta porten i bruk før det er konstatert at den er montert og funksjonskontrollert etter
våre retningslinjer. Dersom produktet endres uten vårt samtykke, vil denne erklæringen miste sin
gyldighet.
Fasadeprodukter AS, Årøseterveien 10, 6422 Molde

Garantivilkår og -bevis
1.

Garantiens lengde

Garantien gjelder for en periode på 5 år regnet fra leveringsdato, og omfatter sikker funksjon av
Fasade‑porten. For erstatningslevering utgjør garantifristen 6 måneder, men minst den løpende
garantifristen. Ved normal belastning på maksimalt 5 portløp (åpne/lukke) pr. dag, gjelder også en
garantitid på 5 år fra kjøpsdato for fjærer, wire, løpehjul og hengsler.

2.

Vilkår

Varen må være innkjøpt via de distribusjonskanaler vi har fastlagt. Garantien gjelder kun for skader
oppstått på selve gjenstanden som kontrakten gjelder. Fullstendig utfylt garantibevis med kvittering,
inkl. dato, gjelder som bevis for garantikravet.

3.

Ytelse

I garantiperioden utbedrer vi alle mangler ved produktet som beviselig kan føres tilbake til en
material- eller fabrikasjonsfeil. Vi forplikter oss til etter eget valg å erstatte feilvaren med en vare
som er feilfri, å utbedre produktet eller erstatte en verdiforringelse. Vi dekker ikke omkostninger i
forbindelse med montering, demontering eller transport. Erstattede deler er vår eiendom.
Fasadeprodukter AS
Årøseterveien 10
6422 Molde

Kundeservice
e-post: post@fasadeprodukter.no
Grønt nr: 800 80 488

Unntatt er skader som skyldes:










ufagmessig utført montering og forsømt vedlikehold og service
ikke fagmessig igangsetting og betjening
uaktsom eller forsettlig ødeleggelse
påvirkning av ytre forhold som for eksempel ild, vann, salt, lut, syre, unormale
miljøpåvirkninger
mekaniske skader på grunn av ufagmessig utført transport og montering
grunninger og annen overflatebeskyttelse
reparasjon utført av ukvalifisert personell
bruk av deler av fremmed fabrikat uten produsentens godkjenning
fjerning eller uleseliggjøring av produktnummer
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