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Garantivillkor avseende dryckesmaskin Göteborg, 
dryckesdispenser, Mash Express 4, Kalles Xpress, Sentomat & 
Dressomat. 

Garantin gäller enbart för ovan nämnda produkter köpta av Orkla Foods Sverige AB (OFS) och 
placerade i Sverige. Garantilängden är ett år och räknas från fakturadatum alt vid hyrköp det 
datum då leveransgodkännande är påskriven. 
 
För rutiner vid reklamation vänligen se instruktioner i separat dokument ”instruktioner för 
reklamation”.  
 
Produktfel som kan härledas till materialfel eller tillverkningsfel under garantitid, kommer 
OFS utan kostnad för arbete eller komponenter att, efter OFS gottfinnande, reparera eller 
ersätta produkten eller dess defekta komponenter enligt nedan villkor.  
 
OFS förbehåller sig rätten (efter eget avgörande) att byta reservdelar i felaktiga produkter med 
antingen återreparerade reservdelar eller enheter. OFS har även rätten att byta ut hela den 
felaktiga produkten mot rekonditionerad produkt. Utbyte av reservdelar eller enheter medför 
inte att initial garantilängd förlängs.  
 
Garanti omfattar inte och berättigar inte till ersättning för skador som följd av användning av 
andra än OFS produkter, anpassning, justering som, utan skriftligt medgivande från OFS har 
utförts med hänsyn till nationella eller lokala tekniska föreskrifter eller föreskrifter som 
tillämpas i något annat land än de för vilka produkten ursprungligen har konstruerats och 
tillverkats. 
 
OFS är ingen producent av Non-food produkter eller tjänster. OFS eller deras 
underentreprenörer kan ej hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador som köpt 
utrustning förorsakat. 
 
 
Garantin omfattar inte följande: 
 
Regelbundet underhåll och reparation eller utbyte av komponenter beroende på normalt 
slitage, patina och nötning. 
 
Anpassningar eller ändringar  som, utan skriftligt medgivande från OFS utförs i syfte att 
uppgradera / utöka produktens kapacitet / användningsområde jämfört med vad som nämns 
i instruktionerna till produkten ogiltigförklarar OFS garantiåtagande.  
 
Om produktens serie- eller  tillverkningsnummer har avlägsnats, ändrats eller blivit oläsligt.  
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Garantin gäller ej demoexemplar eller utställningsexemplar som anses vara begagnade / eller 
prisreducerade.  
 
 
Skador som följd av:  
 
Felaktig användning, inklusive men inte begränsad till försummelse att använda produkten 
för dess normala syfte eller i enighet med OFS instruktioner avseende korrekt användning 
och underhåll, och egen installation eller användning av produkten som inte överensstämmer 
med de tekniska föreskrifter eller enligt ovan eller enligt säkerhetsföreskrifter som gäller för 
produkten och i användarlandet eller felaktig installation. 
 
Reparationer som har utförts av icke-OFS anvisad serviceverkstäder eller kunden själv. 
Olyckor, åsknedslag, överspänning, brand felaktig ventilation, felaktigt utförda anslutningar, 
översvämning, läckage av vatten, dryck, rengöringsmedel, kylmedel, mm. 
 
Försumlighet förorsakat av felaktig användning, felaktig/olämpligt handhavande eller annan 
orsak som inte kan kontrolleras eller förutses av defekter i det system / anläggning, 
avvikande förelagda kriterier i vilket denna produkt har integrerats. 
 
Dessa garantivillkor påverkar inte kundens lagenliga rättigheter enligt gällande nationell 
lagstiftning. 
 
Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas ej av garantin.  
 
Frågor angående ovan garantiåtagande besvaras av Orkla Foods Sverige AB R&S 
Servicecenter tel: 020 -12 10 80. 
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