
Garan  be  ngelser
Chromaviso A/S, version af Juni 2020

1. Generelle bestemmelser

1.1 Chromaviso A/S og Chromaviso AB (here  er benævnt Chromaviso) yder garan    l kunden af ethvert produkt, der er 
omfa  et af nedenstående garan  bestemmelser og opfylder de krav, som er oplyst i denne skrivelse.

1.2 Garan  en er gældende for produkter, som er installeret i EU eller EFTA-landene og kun så længe produkterne fortsat 
sidder på deres oprindelige installa  onssted på det  dspunkt, hvor en eventuel fejl eller mangel opstår.

1.3 Garan  en dækker alle produkter faktureret fra Chromaviso, fra og med januar 2020.

2. Garan  ens anvendelsesområde og grundlæggende principper

2.1 Chromaviso garanterer at produktet, inklusiv dets individuelle, strukturelle dele, er uden produk  ons- og materialefejl, 
indenfor garan  perioden beskrevet i punkt 5. 

2.2 De grundlæggende forudsætninger for garan  ens gyldighed er korrekt installa  on, brug og vedligehold af produktet, 
i henhold  l den tekniske dokumenta  on. Anvendelse af produktet skal  l enhver  d følge installa  onslandets lovkrav.

2.3 Garan  en dækker ikke følgende:

 2.3.1 Almindelig slitage, ridser, korrosion og andre fejl og mangler opstået som følge af mekanisk slid.

 2.3.2 Forhold som er udenfor Chromaviso’s kontrol, såsom 

• Vejrforhold, tyveri og hærværk
• Ukorrekt opbevaring, forkert installa  on og håndtering
• Uautoriseret modifi cering eller repara  on af produktet.
• Omgivelsestemperaturer som overs  ger de maksimale 40°C
• Over- eller fejlspænding 

2.4 Garan  en dækker ved en nominel fejlrate på 0% ved en brænde  d på op  l 8.760 (8.784)  mer pr. år.

2.5 Der er ingen registreringspligt af produkterne.

3. Påberåbelse af garan  krav

3.1 Reklama  on i henhold  l nærværende garan  be  ngelser skal sendes  l Chromaviso, som fysisk brev eller e-mail,  l 
adressen:

 Chromaviso A/S
 Finlandsgade 25A, 8200 Aarhus N
 e-mail: support@chromaviso.com

3.2 Reklama  on skal ske hur  gst muligt og senest 15 arbejdsdage e  er at fejlen eller manglen er opdaget. Henvendelsen 
skal udføres som en Return Material Authoriza  on (RMA) og indeholde en udførlig fejlbeskrivelse. Et RMA-nummer kan 
erhverves ved henvendelse  l førnævnte e-mailadresse.

3.3 På Chromaviso’s forlangende er kunden forpligtet  l at fremsende det fejlbehæ  ede produkt,  l Chromaviso, for 
inspek  on og udbedring af fejlen eller manglen.
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4. Omfang af tjenesten

4.1 Hvis produktet er fejlbehæ  et, er Chromaviso bere   get og forpligtet  l, e  er eget valg, at udføre en af følgende 
udbedrende handlinger:

 a)Repara  on med  lsvarende nye eller genanvendte, gennemtestede komponenter
 b)Udski  ning med nyt produkt

Der tages forbehold for afvigelser i udseende og output, ved brug af nye komponenter, grundet den teknologiske 
udvikling.

4.2 I forbindelse med reklama  on fremsendes det/de fejlbehæ  ede produkt(er)  l Chromaviso. Er der tale om en seriefejl 
eller en styringsfejl kan udbedringen foretages hos kunden. Beslutning herom træff es e  er modtagelse af RMA.

4.3 I de  lfælde, hvor et produkt er fejlbehæ  et, forestår Chromaviso omkostningerne forbundet med udbedring af fejlen. 
Hvis der ikke er nogen fejl på produktet, forestår kunden selv alle omkostninger forbundet med reklama  onen.

4.4 Kunden kan  lbydes låneprodukt i udbedringsperioden, således at dri  en kan fortsæ  e. Kunden faktureres for 
låneproduktet og krediteres, når låneproduktet er returneret  l Chromaviso. 

4.5 Kunden forestår selv alle omkostninger forbundet med nedtagning, forsendelse og geninstalla  on, herunder 
arbejds  d og specialudstyr anvendt her  l.

4.6 I forbindelse med repara  on bevarer produktet sin oprindelige garan  periode.

5. Garan  ens varighed

5.1 Garan  perioden starter fra det tekniske idri  sæ  elses  dspunkt, dog maksimalt 3 måneder e  er faktureringsdatoen. 

5.2 Garan  perioden varierer a  ængig af produk  ypen og lyder som følger:

 5 år for belysningsarmaturer: kabinet og LED-modul ≥ 50.000 brænde  mer jf. produktdatabladet

 3 år for belysningsarmaturer: kabinet og LED-modul < 50.000 brænde  mer jf. produktdatabladet

 2 år for LED-drivere, systemkomponenter, betjeninger, sliddele og øvrige dele

6. Overførsel

6.1 Garan  en gælder kun for produkter, som forbliver installeret på deres oprindelige installa  onssted.
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