LEVERANSHANDLINGAR
GARANTIVILKOR

Grattis till er nya skåpbyggnation.
Vi på Sala Skåp tackar er som valt en skåpbyggnation från oss.
Vi är övertygade att ni blir mer än nöjda och vill nu efter leverans fortsätta resan med er.
Nu när byggnation är ute i trafik och används kommer här lite information som är viktigt att veta
och hålla koll på.
Garantivillkor
Vi lämnar 36 månaders garanti på skåpbyggnationen tillverkad av Sala Skåp AB från och med
första registreringsdatum hos Transportstyrelsen.
Annan monterad utrustning som t ex bakgavellyft, kyl-värmeaggregat, el-komponenter gäller
enligt leverantörens anvisningar och gäller inte under Sala Skåps garantivillkor.
Garantin gäller endast för den byggnation som har ordererkänts av Sala Skåp AB.
Ombyggnation eller ändringar på byggnationen samt kompletterande utrustning från annan
leverantör samt åverkan till följd av dess montering omfattas inte av Sala Skåps garantivillkor.
Skador till följd av normalt slitage, bristande skötsel, handhavande fel, uppenbar misskötsel,
vanvård, överbelastning, felaktigt använda av rengöringsmedel/oljor/vätskor, eller om
byggnation utsatts för yttre påverkan eller olycka omfattas ej av Sala Skåps garantivillkor.
Sala Skåp AB ansvarar inte för fel/skador på skåpbyggnation/varor som uppkommer/orsakas av
värmeutveckling genom sol eller annan utrustning om skåpets har lackerats/folieras i mörk kulör.
Garantianspråk & Reklamationsärenden
Vid garantiärenden och reklamation angående skåpbyggnation från Sala Skåp AB kontaktar ni
vår skadeavdelning i första hand för anmälan av problem. Anmälan skall innehålla
byggnationsnummer / registreringsnummer samt dokumenterad skada i form av bilder och text.
Efter anmälan och godkännande av skada så bestäms det vart åtgärden skall utföras.
Är bilen inlämnad till annan verkstad än vår, SKALL verkstaden lämna in en
Reklamationsanmälan till oss för godkännande samt få en arbetsorder på åtgärd med
tidsangivelse innan några reparationer utförts.
Detta är ytters viktigt att det följs då vi ofta har svaren på problemen direkt som möjliggör en
snabbare service i slutändan.
Om åtgärder påbörjas utan att ta kontakt med Sala Skåp AB gäller inga garantier utan
anmälaren/brukaren står för hela kostnaden. Fakturor på åtgärder utan vårt godkännande
returneras tillsammans med denna garantihandling.
Sala Skåp AB står inte för några kostnader för transporter, ersättningsbil, inkomstbortfall eller
andra kostnader som kan uppkomma utöver kostnader för reparationer som omfattas av
garantivillkoren.
Reparationer & Reservdelar
Om olyckan är framme kan vi självklart hjälpa er med all slags reparationer utav skåpet.
Vi utlovar snabb hantering av er reparation så ni inte behöver vara utan er bil längre än
nödvändigt. Vi har egen sandwichlimning och detaljtillverkning i vår verkstad.
Vi erbjuder både hämtning och leverans av bil.
Reservdelar har vi ett stort lager som finns tillgänglig för dig om något behöver ersättas.
Kontaktuppgifter
Sala Skåp AB
0224 - 122 00
info@salaskap.se

Garantier / Reklamationer / Reparationer
0224 - 39 27 48
skador@salaskap.se

Reservdelar
0224 - 39 27 41
lagret@salaskap.se

