INSTALLATIONSBEVIS
OBS!
Installationsbeviset måste
fyllas i och sändas till
Arrow Skandinavien AB.

INSTALLATIONSBEVIS
VIKTIG HANDLING!
Det är mycket viktigt att installationsbeviset fylls i och skickas till oss för korrekt registrering och enkel och snabb handläggning av eventuella reklamationsärenden.
Om fel uppstår skall du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om
installatören i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören kontakt med oss för kontroll och åtgärd av skadan.
1. För samtliga produkter som marknadsförs av Arrow Skandinavien AB lämnas garanti för
konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen.
2. Arrow Skandinavien AB åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel,
antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder
står Arrow Skandinavien AB för transportkostnader.
3. Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse skall träffas om reparation och kostnader.
4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej
att anse som garanti.
5. Arrow Skandinavien AB ansvarar således inte om felet beror på elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar.
6. Arrow Skandinavien AB ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts.
7. Vid mottagandet av produkten skall denna noga undersökas. Om fel upptäcks skall detta
reklameras före användandet av produkten. I övrigt skall fel reklameras omedelbart.
8. Arrow Skandinavien AB ansvarar ej för fel som inte reklamerats inom 2 år från installationsdagen.
9. Arrow Skandinavien AB ansvarar ej för s.k. indirekta skador, dvs skada på annan egendom
än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust
p.g.a driftstopp eller dylikt.
10. Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar installatören för att erforderliga justeringar blir gjorda.
11. Vid reklamationsarbete måste kabinen/ångbastun vara tillgänglig för serviceperson.
Det är köparens skyldighet se till att detta sker. Måste kakel eller badrumsmöbler eller
annat demonteras och därmed monteras tillbaka är det under köparens ansvar, och om
kostnader uppstår i samband med detta arbete så är det köparen som står för detta. Är
inte detta gjort, och vår serviceperson måste göra kabinen åtkomlig, debiteras den tiden
enligt aktuell tariff. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto eller betald faktura.
Garantin gäller endast i inköpslandet.

BEHÅLL DENNA DEL

ORDER-NR: _________________________

INSTALLATIONSBEVIS

Arrow, Gårdstensvägen, 424 61 Angered

OBS! Klipp ut denna sida, fyll i formuläret och
posta eller faxa det till oss så snart installationen
är klar. På nästa sidan kan du läsa om hur du kan
e-posta installationsbeviset till oss.

Telefon......... : 031-3300010
Fax................. : 031-3307282
E-post........... : info@arrowshower.com
Internet....... : www.arrowshower.com

PRODUKT SOM INSTALLERATS
Benämning

Artikelnummer

Benämning

Artikelnummer

Installationsdatum

INSTALLERAD HOS
Namn
Adress
Postnummer

Ort

Telefon

INSTALLATÖR
Namn
Adress
Postnummer
Telefon
Ordernummer

Ort

E-posta INSTALLATIONSBEVIS (Excel)
1. Gå in på vår hemsida www.arrowshower.com.
2. Klicka på ”Bruksanvisningar”.
3. Högerklicka på ”Installationsbevis” och välj att spara dokumentet till din dator.
4. Öppna Excel-filen och fyll i uppgifterna.
5. Spara filen och skicka den till info@arrowshower.com.

Exempel:

