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1. Garantitiden
Grantitiden uppgår till 5 år från tidpunkten för inköpet. Som 
bevis för inköpsdatumet (garantitidens början) skall kassak-
vittot eller fakturan i original visas upp.

2. Vad garantin omfattar
Garantin för fritidshus, redskapsbodar, carportar, trädgårds-
bodar och WPC-staketsystem av märket Konsta gäller utes-
lutande för trä resp. trä-plast-komposit (WPC), konstruktion 
och stabilitet vid korrekt montering och underhåll och privat 
bruk. Garantin gäller enbart för fabrikations- respektive ma-
terialfel gällande fritidshus, trädgårdshus, Carports och pa-
viljonger.  som fanns vid köptillfället. Garantin gäller enbart, 
om produkten har sålts för användning för privat bruk, om 
den använts på lämpligt sätt, om eventuellt befintliga servi-
ceföreskrifter iakttagits och om produkten inte skadats eller 
förstörts genom olyckshändelse. 

Garantin gäller endast i det land där produkten köptes. Ga-
rantin gäller inte för fel som beror på
• Felaktig montering
• Felaktig hantering eller användning
• Felaktig eller otillräcklig underhåll/rengöring
• Yttre påverkan
• Användning av icke original reservdelar
• Felaktig kemisk, elektrisk eller elektronisk påverkan
• Förändringar på grund av väderlek eller direkt solljus

Garantin gäller inte heller för skador på förslitningsdelar, 
färgavvikelser, sprickbildning, föråldring eller liknande förän-
dringar. Garantin omfattar inte heller skador på förslitnings-
delar som beror på normalt slitage. Garantin omfattar inte 
heller sido- eller följdskador.

3. Garantiåtgärder
Vid reklamation under garantitiden skall garantigivaren un-
dersöka den felaktiga produkten för att kunna kontrollera 
om ett garantifall föreligger. Om så är fallet åtar sig garanti-
givaren att på egen bekostnad antingen reparera produkten 
eller ersätta denna med en ny produkt. Finns produkten inte 
längre i garantigivarens sortiment äger garantigivaren byta 
ut produkten mot en liknande. Den utbytta produkten eller 
delar av denna övergår i garantigivarens ägo. Garantin om-
fattar inte skyldighet till ersättning för indirekt skada eller 
följdskador.

Tas garantin i anspråk (reparation eller byte) leder inte det-
ta till att garantitiden förlängs eller att någon ny garanti 
uppstår.

4. Garantins ianspråktagande
Kund med anspråk på garanti skall kontakta närmaste 
HORNBACH-byggmarknad. Kontaktinformation till alla varu-
hus finns under www.hornbach.se. Garantigivaren kan även 
nås på följande e-postadress: info@hornbach.se.  

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 garantin innebär förutom rätten till 
reklamation enligt Konsumentköplagen även garanti och 
produktansvar som kan göras gällande kostnadsfritt. Denna 
garantin innebär inte någon inskränkning av Konsumentkö-
plagen.

Denna produkt av Konsta har tillverkats enligt de modernaste tillverkningsmetoderna och genomgår kontinuerligt stränga 
kvalitetskontroller. HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 417 05 Göteborg (nedan ”garantigivaren”), garanterar 
kvaliteten för Konsta enligt följande.


