Garanti for Sanitær Norge AS
På grunn av den nære og personlige bruk av et USPA bidet er det ikke mulig å heve kjøpet dersom det er brukt.
Sanitær Norge AS vil reparere eller bytte enheten i henhold til Norsk Kjøpslov hvis det viser seg at den ikke
er mulig å reparere.
1. Sanitær Norges garanti strekker seg i et (1) år fra kjøpsdato. I tillegg gjelder reklamasjonsrett etter kjøpsloven.
2. Sanitær Norges pålagte instruksjoner under denne garantiperioden er begrenset til reparasjon eller bytte,
etter Sanitær Norges eget valg, produkt eller deler som er funnet defekte. Dette forutsatt at produktet ble
montert og brukt i henhold til gjeldende instrukser. Sanitær Norge forbeholder seg retten til å undersøke
om montering eller bruk av bidet er årsak til reklamasjonen. Sanitær Norge vil ikke belaste kunder for
reparasjon under garantitiden.
3. Sanitær Norge skal IKKE belastes for demontering, postgang eller for montering på nytt etter reparasjon.
4. Garantien vil ikke gjelde under følgende forhold:
a.
Ved brann, jordskjelv, flom, tordenvær eller lignende uforutsatte omstendigheter.
b.
Skade på grunn av ufornuftig bruk, misbruk eller dårlig vedlikehold av produktet.
c.
Skader oppstått ved montering / demontering eller reparasjon / modifikasjon gjort av kjøper selv.
d.
Skade oppstått ved hjelp av sediment eller fremmed element fra vannkilden.
e.
Skade oppstått ved montering i farlige miljø eller i harde klimaforhold.
f.
Frostskade.
5.
6.
7.

For å få reparert produktet i henhold til garanti, må du demontere og sende produktet forhåndsbetalt
til Sanitær Norge sammen med et brev som beskriver problemet.
Husk å tappe tanken for vann slik at vann eller frostskader unngås. Se bruksanvisning!
Bruk helst originalemballasjen eller tilsvarende emballasje. Beskytt overflatene mot gnissing under
transport ved å bruke mykt materiale til innpakning.

Denne garanti er den eneste skrevne garanti fra Sanitær Norge som omfatter toalettbidet og alle
garantispørsmål skal følge denne. Tap / skade, kostnader ved demontering/montering, eventuell reparasjon
forsøkt utført av andre enn oss, eller andre omstendigheter ikke nevnt her, er ikke Sanitær Norge AS ansvarlig for.
ADVARSEL!
Sanitær Norge AS står ikke ansvarlig for skade/tap forårsaket av kloret drikkevann eller toalettrensere som
inneholder klorin.
NB: Klor kan forårsake skade på pakninger i produktet som kan medføre lekkasjer og som kan gi store
materielle skader på produktet og på bygninger.
For mer informasjon, kontakt din selger eller Sanitær Norge AS på telefon: +47 9506 5565
Ved eventuell retur av kjøpt og ubrukt produkt i uskadd emballasje beregnes et gebyr på Kr 250,00
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