
Garan  villkor
Chromaviso AB, version AF November 2019

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Chromaviso AB och Chromaviso A/S (nedan kallad Chromaviso) ger garan    ll kunden av varje produkt, som omfa  ar 
nedanstående garan  bestämmelser och uppfyller de krav som är upplysta i de  a brev. 

1.2 Garan  n är gällande för de produkter som är installerade i EU eller EFTA-länder och endast om produkten fortsa   
si  er på sin originella installa  onsplats under den  dsperioden där eventuellt fel eller brist uppstår.

1.3 Garan  n täcker alla produkter fakturerade från Chromaviso, från och med no vember 2019. 

2. Garan  ns användningsområden och grundläggande principer 

2.1 Chromaviso garanterar a   produkten, inklusive de individuella, strukturella delarna, är utan produk  ons- och 
materiella fel, innanför garan  perioden beskriven i punkt 5. 

2.2 De grundläggande förutsä  ningarna för garan  ns gil  ghet är korrekt installa  on, användning och underhåll av 
produkten, enligt den tekniska dokumenta  onen. Användning av produkten ska följa installa  onslandets lagkrav. 

2.3 Garan  n täcker inte följande:

 2.3.1 Allmänt slitage, repor, korrosion och andra fel och brister som uppstå   på grund utav mekanisk användning

 2.3.2 Förhållande som är utanför Chromaviso’s kontroll, såsom 

• Väderförhållande, stöld och vandalism 
• Okorrekt lagring, felak  g installa  on och hantering
• Ej auktoriserad modifi ering eller repara  on av produkten
• Omgivelsestemperaturer som övers  ger det maximala 40°C
• Över- eller felspänning 

2.4 Garan  n täcker vid en nominell felfrekvens på 0 % vid en brinn  d på upp  ll 8.760 (8.784)  mmar per år.

2.5 Det är ingen registreringsplikt på produkterna. 

3. Åberopelse av garan  krav

3.1 Reklama  on enligt närvarande garan  villkor ska skickas  ll Chromaviso, i form av e   fysiskt brev eller e-mail,  ll 
adressen:

 Chromaviso A/S
 Tueager 1, 8200 Aarhus N
 e-mail: support@chromaviso.com

3.2 Reklama  on ska ske så fort som möjligt och senast 15 arbetsdagar e  er a   fel eller brist har uppstå  . Upplysningen 
ska u  öras som en Return Material Authoriza  on (RMA), och innehålla en u  örlig beskrivning av fel/brist. En RMA-mall 
kan erhållas vid upplysning  ll  digare nämnd e-mailadress. 

3.3 På Chromaviso e  erfrågan är kunden förpliktigad  ll a   framsända den defekta produkten,  ll Chromaviso, för 
inspek  on och repara  oner av felen eller bristen.
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4. Omfång av tjänsten

4.1 Om produkten är defekt, är Chromaviso berä   gade och förpliktade  ll, e  er eget val, a   u  öra en av följande 
handlingar:

 a) Repara  on med liknande nya eller återvunna, testade komponenter
 b) Ersä  ning med ny produkt

Reserva  on för eventuella avvikelser i utseende och output, vid användning av nya komponenter, grundade av den 
teknologiska utvecklingen.

4.2 I förbindelse med reklama  on framsändes defekta produkter  ll Chromaviso. Handlar det om seriefel eller styrningsfel 
kan repara  onen företas hos kunden. Beslutet därpå tas e  er RMA är mo  aget. 

4.3 Vid det  llfälle, där en produkt är defekt, står Chromaviso ansvariga för omkostnader förbundna med repara  on av 
felen. Om det inte är fel på produkten, står kunden själv för alla omkostnader i förbindelse med repara  onen. 

4.4 Kunden kan erbjudas en låneprodukt under reparationsperioden, så att driften kan fortsätta. Kunden faktureras för 
låneprodukten och krediteras, när låneprodukten är returnerad  ll Chromaviso. 

4.5 Kunden står själv för alla omkostnader förbundna med nedtagning, frakt och återinstallation, inkluderat arbetstid och 
specialutrustning använt i processen. 

4.6 I förbindelse med repara  on bevarar produkten sin ursprungliga garan  period. 

5. Garan  ns varak  ghet

5.1 Garan  perioden startar från och med den tekniska idri  tagningen, dock maximalt 3 månader e  er fakturerings-
perioden. 

5.2 Garan  perioden är beroende av produk  yp vilket följer:

 5 år för belysningsarmaturer: kabine   och LED-modul ≥ 50.000 brinn  mmar 

 3 år för belysningsarmaturer: kabine   och LED-modul < 50.000 brinn  mmar

 2 år för LED-drivers, systemkomponenter, betjäningar, slitdelar och övriga delar

6. Överföring

6.1 Garan  n gäller endast för produkter, som förblir installerade på deras ursprungliga installa  onsplats. 
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