
StyRa® | ägs & produceras av KD Solskydd AB www.styrasolskydd.se 

Garanti 
Garanti för StyRa® utvändiga produkter 

• Säljaren förbinder sig att avhjälpa alla fel som på grund av bristfälligheter påverkar varans funktion t ex 
fel i material, tillverkning eller uppkomna fel i samband med montering utförd av säljaren.

• Garantin gäller enligt nedan angivna garantitider från och med leveransdatumet. Detta under 
förutsättning att köparen fullgjort sina betalningar gentemot säljaren.

• När säljaren mottagit reklamationen och godkänt den samma skall säljaren inom rimlig tid åtgärda 
felet.

• Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid normal användning enligt anvisningarna i 
skötselinstruktionen. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, eller av köparen ombesörjd 
felaktig montering, felaktiga justeringar eller onormala förslitningar. Garantin gäller inte vid yttre 
förändringar som beror på smuts eller andra luftföroreningar. Ej heller på fel p.g.a. korrosion på 
terrassmarkiser monterade närmare än 5 km från kust med salinitet överstigande 20 promille.

• Garantin gäller inte om skada på markis uppstår i utfällt läge vid nederbörd eller då vinden överstiger 
för terrassmarkiser 10 m/s & fönstermarkiser 13,4 m/s*. Ej heller om solskyddet manövrerats vid 
temperatur understigande 4°C. Närmsta SMHI väderstations värden för den aktuella tidpunkten gäller.
*För Zip-screen gäller följande.:  32 m/s för screens upp till 2800 x 2200mm (B x H).

17 m/s för screens från 2801 x 2201mm (B x H). 

• Om köparen vill ha ett uppstått fel avhjälpt, åligger det köparen att inom 1 månad efter upptäckten
reklamera produkten skriftligen tillsammans med inköpskvitto.

• Vid reklamation skall alltid detta garantibevis tillsammans med kvitto uppvisas.

• Parterna förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna Reklamationsnämnden.

• Garantin på tre (3) år gäller samtliga i produkten ingående komponenter exklusive tillkommande
styrutrustning.

Datum: ______________________ 

Köpare Säljare 
Namn: ________________________ Namn: _______________________ 

Adress: ________________________ Order nr./faktura nr._________________ 
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