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1. Garantitid
Garantigivaren ger 10 års kvalitetsgaranti samt 10 års efterköpsgaranti på 
förslitningsdelar. Garantitiden löper från inköpsdatum. Som bevis för inköpsdatum 
(garantitidens början) skall kassakvittot eller original-fakturan visas upp, förvara den 
därför väl.

2. Garantins omfattning
 
a. Kvalitetsgaranti
Kvalitetsgarantin gäller enbart för eventuella fabrikations- eller materialfel på 
duschkabinerna som fanns vid köptillfället. Garantin gäller endast i det land där 
produkten köptes. I fall som gäller 

 felaktig montering eller anslutning,

 ej ändamålsenlig hantering eller användning,

 felaktig eller otillräcklig skötsel eller rengöring,

 vårdslös hantering,

 användning av icke-originalreservdelar, 

 olämpliga kemiska preparat, 

  brister vid normal användning eller på annat sätt naturligt uppkomna slitagedefekter,

  skador vid ej ändamålsenlig användning eller hantering (t.ex. slag, stötar eller 
fall), eller

 skador till följd av att tillgängliga användnings- och skötselanvinsingar inte följts.

gäller garantin ej. Kvalitetsgarantin omfattar inte heller skador på förslitningsdelar 
som beror på normalt slitage. Garantin gäller inte heller för följdskador samt eventuella 
monterings- och demonteringskostnader i samband med skadan.

b. Efterköpsgaranti
Garantigivaren garanterar att köparen av duschkabiner från basano kan köpa 
kompatibla resp. pas-sande reservdelar till duschkabinen hos garantigivaren under 
en tid av 10 år från och med köpet av artikeln. Dessutom gäller garantin inte för 
följdskador samt eventuella monterings- och demonteringskostnader i samband 
med skadan.

3. Garantiåtgärder
 
a. Kvalitetsgaranti
Vid reklamation under garantitiden ska garantigivaren undersöka den felaktiga 
produkten för att kontrollera om ett garantifall föreligger. Om så är fallet åtar sig 
garantigivaren att på egen bekostnad antingen reparera produkten eller ersätta den 
med en ny produkt. Finns produkten inte längre i garantigivarens sortiment äger 
garantigivaren rätt att byta ut produkten mot en motsvarande produkt. Den utbytta 
pro-dukten eller delar av den övergår i garantigivarens ägo. Om kvalitetsgarantin 
tas i anspråk leder inte detta till att garantitiden förlängs. Inte heller uppstår någon 
ny garanti. Om det efter kontrollen är tydligt att en reklamation är ogrundad har 
garantigivaren rätt att debitera kunden för de kostnader som uppstått.

b. Efterköpsgaranti
Under garantitiden tillhandahåller garantitgivaren kompatibla resp. passande 
reservdelar för köp till rådande varuhuspris. Finns reservdelen inte längre i 
garantigivarens sortiment äger garantigivaren rätt att erbjuda en likvärdig reservdel 
till rådande varuhuspris. Tas efterköpsgarantin i anspråk leder inte detta till att 
garantitiden förlängs. Inte heller uppstår någon ny garanti. 

4. Anspråk på garanti
Kund med anspråk på garanti skall kontakta närmaste HORNBACH-byggmarknad. 
Den hittar du på www.hornbach.se. En förutsättning för att garantin ska kunna tas i 
anspråk är att kunden kan visa upp originalkvittot med inköps- och leveransdatumet. 
Garantigivaren kan också nås på följande e-postadress för att träffa överenskommelse 
om, vart produk-ten skall sändas eller var den kan avhämtas: sverige@hornbach.com

Garantin kan enbart åberopas om kassakvitto eller faktura i original alternativt 
elektroniskt kvitto från kundkonto hos HORNBACH kan uppvisas.

5. Rättigheter enligt lag
Rättigheterna i denna garanti innebär förutom rätten till reklamation 
enligt Konsumentköplagen även garanti och produktansvar som kan göras 
gällande kostnadsfritt. Denna garanti innebär inte någon inskränkning av 
Konsumentköplagen.

Denna produkt av märket ”basano” har tillverkats enligt de modernaste tillverkningsmetoderna och ge-nomgår kontinuerligt stränga kvalitetskontroller. HORNBACH 
Byggmarknad AB – Aröds Industriväg 66, 417 05 Göteborg (nedan "garantigivaren") garanterar kvaliteten för duschkabiner (raka och runda duschkabiner, duschväggar) och 
vikbara badkarsväggar av märket "basano". 

  GARANTIVILLKOR


