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GARANTIVILLKOR SE 
Denna J.C. Schwarz-produkt är tillverkad med modernast möjliga teknologi och genomgår löpande kvalitetskontroller. 
HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 417 05 Göteborg (nedan "garantigivaren") garanterar kvaliteten för 
produkt av märket  
J.C. Schwarz som köpts hos garantigivaren enligt följande. 

1. GARANTITID 
Garantitiden uppgår till 5 år. Garantitiden löper från inköpsdatum. Som bevis för inköpsdatum (garantitidens början) 
skall kassakvittot eller ' originalfakturan visas upp, förvara det/den därför väl. 

2. GARANTINS OMFATTNING 
Garantin gäller enbart för fabrikations- eller materialfel. Garantin gäller endast vid användning av artikeln inom EU och 
Schweiz. I fall som gäller 
• transportskador, 
• missbruklig eller ej ändamålsenlig användning, 
• våld eller yttre påverkan, 
• skador till följd av att monterings- och bruksanvinsingar inte följts, 
• anslutning till fel nätspänning eller typ av ström, 
• icke fackmannamässig installation, 
• användning av icke godkänt tillbehör, 
gäller garantin ej. 

Garantin 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. 

3. GARANTIÅTGÄRDER 
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 ersätta produkten med en ny. Finns produkten inte 
längre i garantigivarens sortiment äger garantigivaren rätt att byta ut produkten mot en motsvarande produkt. Den 
utbytta produkten eller delar av denna övergår i garantigivarens ägo. Tas garantin 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. 
Eller kontakta garantigivaren på följande telefonnummer eller e-postadress för att få reda på vart den defekta produkten 
ska skickas resp. var den ska hämtas: 031-779 92 00 eller info@hornbach.se Garantin kan enbart tas anspråk om 
kassakvittot eller fakturan i original kan uppvisas. 

5. RÄTTIGHETER ENLIGT LAG 
Denna garanti innebär inte någon inskränkning på rätten till reklamation enligt Konsumentköplagen eller på rättigheter 
som kan göras gällande enligt produktansvarslagen. 
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