GARANTIVILKÅR
Jøtul er en anerkendt producent af kvalitetsbrændeovne og -pejse med lang levetid og har været på markedet siden
1853. Vi er så sikre på vores kvalitet, at vi tilbyder vores kunder udvidet garanti uden merpris. Tillykke med din nye
pejs fra Jøtul!
1.

Vores garanti omfatter:

Jøtul AS garanterer, at de udvendige støbejernsdele er fri for materiale- og produktionsfejl på købstidspunktet. Du kan
udvide garantien på de udvendige støbejernsdele til 25 år fra leveringsdatoen ved at registrere dit produkt på jotul.com
og udskrive beviset på den udvidede garanti senest tre måneder efter købsdatoen. Vi anbefaler, at du opbevarer
garantibeviset sammen med købskvitteringen. Jøtul AS garanterer desuden, at stålpladedelene er fri for materiale- og
produktionsfejl på købstidspunktet i en periode på 5 år fra leveringsdatoen.
Denne garanti er betinget af, at brændeovnen er monteret af en faguddannet montør i overensstemmelse med gældende
love og regler samt Jøtuls monterings- og brugsanvisning. Reparerede produkter og reservedele er dækket i den
oprindelige garantiperiode.
2.

Garantien dækker ikke:

2.1.

Skader på forbrugsvarer som brændplader, ildriste, røgledeplader, pakninger m.m., da disse nedbrydes over tid
som følge af almindelig slitage
Skader forårsaget af forkert vedligeholdelse, overophedning, brug af uegnet brændsel
(eksempelvis, men ikke begrænset til, drivtømmer, imprægneret træ, bræddestumper, spånplade) eller for
fugtigt/vådt træ
Monteret ekstraudstyr med henblik på afhjælpning af lokale trækforhold, lufttilførsel

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

eller andre omstændigheder, som Jøtul ikke har indflydelse på
Tilfælde af ændringer/modifikationer af pejsen, som Jøtul ikke har givet samtykke til, eller hvor der er anvendt
ikke-originale dele
Skader forårsaget under opbevaring hos forhandleren, under transport fra forhandleren
eller under monteringen
Produkter, som sælges af uautoriserede forhandlere i områder, hvor Jøtul driver et selektivt
distributionssystem
Tilknyttede omkostninger (eksempelvis, men ikke begrænset til, transport, arbejdsløn, rejseomkostninger) eller
erstatning for indirekte skader

Pilleovne, glas, sten, beton, emalje og lakerede flader (eksempelvis, men ikke begrænset til, afskalning, revnedannelse,
bobler, misfarvning og krakelering) er omfattet af den nationale lovgivning om salg af forbrugerprodukter. Denne garanti
gælder for køb foretaget inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejde). Alle henvendelser vedrørende
garanti skal rettes til den lokale autoriserede Jøtul-forhandler inden for et rimeligt tidsrum, hvilket vil sige senest 14 dage
fra den dato, hvor fejlen eller defekten først blev opdaget. Se forhandlerlisten på vores hjemmeside jotul.com.
Hvis Jøtul ikke er i stand til at opfylde de forpligtelser, der er skitseret i ovenstående garantivilkår, vil Jøtul tilbyde et
erstatningsprodukt med en lignende varmekapacitet gratis.
Jøtul forbeholder sig retten til at afvise at erstatte dele eller service, hvis garantien ikke er registreret online. Denne
garanti påvirker ikke eventuelle rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af
forbrugerprodukter. Den nationale reklamationsret gælder fra købsdatoen mod forevisning af kvittering/angivelse af
serienummer.
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