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GARANTI

Garanti Halle Vikparti
Garantins omfattning
Garantin omfattar endast produkten som Halle Plast AB levererat i förhållande till köparens specifikationer.
Den omfattar inte montaget eller installationen av produkten. Om montaget är bristfälligt gjord eller om byggnadsdelar eller
detaljer runt Vikpartiet har skadat eller försämrat funktionen av produkten gäller inte heller denna garanti.
Under förutsättning att Halle Plast AB:s anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnar vi 10 års garanti
gällande konstruktions- och materialfel i Sverige
• mot kondens mellan glasen i isolerrutor.
• på aluminiumprofilerna och dess ytbehandling. Lackering utförs enligt Qualicotes normer och krav.
Defekter som färgnyanser, blåsor, repor o dyl som inte är synligt på tre meters avstånd får förekomma.
• på glaset enligt Glaskvaliteter, enl. Svenska Planglas Föreningen: Vid granskning på normalt betraktelseavstånd (3 m) får
isolerrutorna endast uppvisa enstaka, obetydliga främmande partiklar, men inga större fläckar, smutsränder eller smutssamlingar.
Stenar (i glasmassan inneslutna främmande partiklar) får förekomma i liten omfattning. Blåsor (slutna håligheter i glaset) får
förekomma om desamma ej är större än 10 mm längd och 2 mm bredd.)
Enstaka repor och mekaniska fel på glasytan får förekomma. Blanka repor är tillåtna. Matta repor knappt synliga på tre
meters avstånd och vid normalt dagsljus tillåts.
• Kondens på fönsters in/utsida eller på andra åtkomliga glasytor är inte reklamerbart.
• Ytskador som kan hänföras till rengöring, friar Halle Plast AB från ersättningsansvar.
Garantiförutsättningar
• Att fogskum eller liknande produkt EJ använts i någon del av montage, fogning eller tätning.
• Att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och på så sätt skadats eller att det reparerats eller
ändrats av annan än genom Halle Plast AB:s försorg.
• Att skadan inte kan anses vara en del av normalt slitage på aluminiumprofilerna.
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Garantiåtagande
Garantin innebär att Halle Plast AB avhjälper sådant fel på Vikpartiet som omfattas av garantin enligt ovan. Halle Plast svarar
för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet på den levererade produkten.
Felet kan avhjälpas genom reparation av befintlig dörr, utbyte av felaktig komponent i dörren eller utbyte av hela dörren.
Åtagandet gäller inte material och arbete för foder och övriga anslutningar kring Viksystemet. Inte heller för lyftanordningar, byggnadsställningar eller dylikt för att utföra den nödvändiga reparationen. Alla former av ersättningsprodukter
under tiden som reparation utförs ingår inte i Halle Plast AB:s åtagande
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