
GARANTI
Sydsnickeri AB lämnar garanti för av oss tillverkade, ytbehandlade och glasade fönster
i följande omfattning:
2 års funktionsgaranti från leveransdagen, avseende utförande av träarbete, funktion och beslagning.
5 års garanti på i fabrik ytbehandlade och glasade fönster/fönsterdörrar.
Garantin avser utförande av träarbete och beslagning enligt SS 817302-3.
Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07.
Vid förvaring av fönstren under längre tid skall dom ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak. 

Garantiförutsättningar

Det är av största vikt att våra anvisningar för hantering, skötsel och montering följs noga
för att garantierna skall gälla. För att våra garantier skall gälla krävs:
• att fönstret levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt våra anvisningar, se bil.
 se även: TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll” 
• att fönstret ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats 
 eller att det reparerats eller ändrats av annan än Sydsnickeris personal.

Angående montering, notera särskilt att användning av fogskum eller liknande inte är tillåten. 
Inga garantier gäller för någon produkt från Sydsnickeri om fogskum använts vid montage.
För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller 
vårdslöshet omfattas inte av garantin. 
Sydsnickeri står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extralås.
Garantin avser ersättningsprodukt - Sydsnickieri står inte för kostnader gällande hantverkare, 
kringkostnader föranledda av larminstallationer, extralås etc.

Garantiåtagande
Garantin innebär att Sydsnickeri avhjälper sådant fel på fönstret som omfattas av garantin enligt
ovan. Sydsnickeri svarar härvid för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att
åtgärda felet. Felet kan avhjälpas antingen genom reparation av befintligt fönster, utbyte av felaktig
komponent i fönstret eller utbyte av hela fönstret. Sydsnickeris åtagande omfattar arbetskostnader
för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster. Garantin ersätter ej kostnader för
eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte
av fönster.

Reklamation
Reklamation skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats.
Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg, accepteras inte som
reklamation.

Övrigt
För leverans gäller såsom tillägg till denna garanti Sydsnickeris leveransbestämmelser med villkor enligt
ABM 07 med däri angivna ansvarar under ett år för eventuella andra fel på fönstret.
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