September 2021

GARANTICERTIFIKAT BENDER SAFE
Garantins innehåll
Garantin gäller taksäkerhetsprodukter som produceras och levereras av Lonevåg Beslagfabrikk AS
(hädanefter "Lobas") för produktserien Bender Safe, inklusive snö och personliga taksäkerhetsprodukter
(nedan kallad "produkten").
Lobas garanterar att produktens livslängd i korrosivitetsklass C4 är minst 30 år, beräknat från tidpunkten för
leverans från Benders Sverige AB.
Garantin ger ägaren av produkten rätt att få en ersättningsprodukt levererad gratis om material- och / eller
tillverkningsfel innebär att produkten inte har de kvalitéer och egenskaper som Lobas anger att den skall ha
vid leverans. Ingen ersättning ges för kostnader relaterade till exempel installation eller följdskador.

Garantivilkor

Det är en förutsättning för att tillverkarens garantiansvar ska hävdas att produkterna har installerats,
inspekterats, använts och underhållits i enlighet med tillverkarens instruktioner i deras dokument, se även det
sista kapitlet i detta certifikat.
Mindre avvikelser som är obetydliga för produktens funktion, liksom förändringar på grund av förväntat
slitage under produktens livstid, ger inte en grund för fördelar baserat på detta garantibevis.

Produktens ägare måste rapportera klagomålet så snart som möjligt efter att skadan upptäckts.
Materialgaranti kan ej göras gällande mot återförsäljare eller annat mellanliggandeled som säljer produkter
från Benders Sverige AB. Garantianspråk gällande materialfel skall alltid ställas direkt till Benders Sverige AB.
Klagomålet måste innehålla tillräcklig information för att fallet ska kunna bedömas, och ägaren måste vara till
hjälp för att skaffa ytterligare information som behövs för bedömning. Benders Sverige AB och Lobas skall ges
tillfälle att besiktiga taket där produkterna finns.
Om skadan på produkten beror på andra förhållanden än defekter som kan spåras tillbaka till Lobas, kommer
detta inte att medföra något ansvar enligt denna garanti.

Underhåll och tillsyn

Bender Safe är en säkerhetsprodukt med grundläggande egenskapskrav som kräver korrekt dimensionering
och installation, samt regelbunden inspektion och löpande underhåll för att säkerställa din säkerhet. Lobas
rekommenderar ägaren att säkerställa en årlig inspektion av produkten.
Syftet med inspektionen är att upptäcka fel och / eller defekter som kan ha uppstått på grund av otillräcklig
installation, väder eller andra påverkningar, och att korrigera dessa innan felet förvärras.

Viktiga kontrollpunkter:
• Kontrollera att installationen överensstämmer med installationsanvisningarna
• Kontrollera att skruvar och muttrar inte är lösa
• Reparera eventuella färgskador
• Deformerade eller skadade produkter måste bytas ut
• Om det finns en risk för att snörasskydd kan bli överbelastade på grund av tunga snöbelastningar, måste
avlastning göras genom att skottning

Lonevåg Beslagfabrikk AS
Hovdavegen 18
5282 LONEVÅG
NORWAY

www.lobas.no

Org.nr 828 824 112
Tlf 0047 56 19 31 00
Epost lobas@lobas.no

Ovanstående gäller för Safe taksäkerhetsprodukter, som levererats till:
Namn: _________________________________________________________________________
Leveransadress: _________________________________________________________________

Postnummer: _______________ Ort: ________________________________________________

Din adress om annan är leveransadress: _______________________________________________
Postnummer: _______________ Ort: ________________________________________________

Email: ______________________________________ Telefon: ____________________________
Produkten inköpt genom: __________________________________________________________

Faktura Nr, Order Nr eller Följesedel Nr: _______________________________________________
Leverans vecka: _________ År: _____________________________________________________

