
 

 

 

 

 
 

  

Merket SLV står for service og kvalitet.  

For å understreke dette, tilbyr vi, SLV GmbH, Daimlerstraße 21-23, 52351 Übach-Palenberg, en  

5 års produsentgaranti på SLV-produkter  

i henhold til følgende bestemmelser: 

Uavhengig av lovfestede garantirettigheter garanterer vi at våre produkter er uten material-, 
konstruksjons- og produksjonsfeil i en garantiperiode på 5 år fra kjøpsdato. 

 

Gyldighetsområde 

Garantien gjelder for alle lamper som selges under merket SLV fra vårt aktuelle produktutvalg i 2018 (BIG 
WHITE 2018, NoNonsense 2018, Online Sales 2018) inklusive fastmonterte ballaster og driftsapparater eller 
komponenter (LED-moduler, driver, adaptere, transformatorer osv.) med kvittering med kjøpsdato fra en 
autorisert SLV-salgspartner etter 05.05.2018.  

Den gjelder ikke spesialutførelser og prisreduserte artikler (tilbudsliste), konvensjonelle- og LED-retrofit-lyskilder 
som kan bestilles separat, LED-strips og tilhørende LED-monteringsprofiler, lyslister, komponenter og tilbehør 
som batterier og oppladbare batterier samt driftsapparater som ikke er fastmonterte, programvare og 
handelsvarer som SLV selger under andre navn. 

Garantien gjelder i hele verden med unntak av Nord-Amerika. 

Lovfestede garantikrav, særlig garantikrav iht. tysk lov § 437 BGB, berøres selvsagt ikke av dette. Disse 
rettighetene har kjøperen krav på, uavhengig av om det foreligger et garantispørsmål eller om garantikrav blir 
fremmet.  
I tillegg gjelder våre generelle salgsbetingelser, inklusive retningslinjer for retur og reparasjonsbetingelser. 

 

Garantiomfang 

Forutsetninger 

Garantien forutsetter (påviselig) at 

1. produktet blir installert og igangsatt på en forskriftsmessig måte i henhold til medfølgende 
monteringsanvisning, 

2. produktet brukes i overenstemmelse med tekniske spesifikasjoner og på en måte som følger gyldige 
lover og forskrifter, normer og faglige retningslinjer (særlig iht. datablad, retningslinjer for bruk, IEC-
normer)(forskriftsmessig bruk), 

3. grenseverdiene for omgivelsestemperatur samt nettspenning hverken over- eller underskrides iht. 
produkt- og bruksspesifikasjonene (datablad), 

4. ingen modifikasjoner som avviker fra leveringstilstanden foretas (f.eks. utskifting av originale- med 
eksterne komponenter); oppdateringer og utvidede funksjoner skal kun utføres av SLV, 

5. det utføres vedlikehold og rengjøring av produktet med jevne mellomrom etter SLVs retningslinjer 
(monteringsanvisning) eller generelt gyldige fremgangsmåter, 

6. produktet ikke utsettes for ikke forskriftsmessige mekaniske eller kjemiske belastninger; det skal ikke 
komme i berøring med stoffer som har egenskaper som generelt er egnet til å påvirke lampens 
funksjoner (rengjøringsmidler, såpe og syre, salt osv.) eller utsettes for påvirkning fra ekstreme 
omgivelser, for eksempel hav eller ørken, i industriområder eller bedrifter med dyrehold; garantikrav for 
mangler som oppstår på grunn av slike betingelser, forutsetter skriftlig samtykke fra SLV på forhånd. 



 

 

 

 

 
 

  

Garantien gjelder for en driftstid på maksimalt 4 500 timer/år, som er en generell, godkjent retningslinje for 
vanlig, profesjonell bruk. 

Garantien omfatter utelukkende feil på grunn av påviselige material-, konstruksjons- eller produksjonsfeil som 
overstiger gjennomsnittlig nominell feilrate. Ved elektroniske driftsapparater eller komponenter som elektroniske 
ballaster og LED-moduler er nominell feilrate 0,2 % / 1 000 driftstimer, såfremt nominell levetid og nominell 
feilrate ikke er definert på annen måte i medfølgende produkt- og bruksspesifikasjoner. Feil som faller innenfor 
nominell feilrate, faller dermed ikke inn under garantien. 

En viss reduksjon i lysstrømmen er aktuell status for teknologien og faller dermed heller ikke inn under garantien. 
Det samme gjelder for fargetoleransen til LED-moduler. 

Lyskilder skal skiftes ut så snart levetiden er over. 

Utelukkelser 

Utelukket fra garantien er: 

1. skader som ikke påvirker produktets funksjon, f.eks. riper, sprekker, bulker, groper, lakkering, 
dekorative detaljer osv., 

2. mekaniske skader som f.eks. transportskader 
3. skader som er forårsaket på grunn av ikke forskriftsmessig eller feil bruk av lampen, f.eks. skader 

og forurensninger på grunn av manglende vedlikehold/rengjøring, skader på grunn av over-
/underspenning eller fuktighet, skader på grunn av mekanisk kraftpåvirkning osv., 

4. skader på grunn av betingelsene til strømforsyningen, også korte spenningstopper, over-
/underspenning, 

5. skader som kan tilbakeføres til programvarefeil, bugs, virus eller lignende,  
6. skader på grunn av force majeure, 
7. komponenter og deler som er utsatt for slitasje eller naturlig aldring, som f.eks. pakninger, 

plastdeler, tilførselsledninger osv., 
8. kostnader og skader dersom det ikke kan oppdages defekter ved produktet, 
9. sekundære skader som oppstår i sammenheng med feilretting (f.eks. demontering og ny montering 

av lampen, reisekostnader, løfteapparater, stativer, taps gevinst, skader ved driftsstans); slike 
kostnader må kunden selv ta ansvar for. Ellers er alle typer erstatningsansvar utelukket, særlig 
ansvar for følgeskader. 

Utover dette er samtlige andre skadeårsaker, også de som ikke er nevnt her, utelukket, hvis de ligger utenfor 
vår innflytelse eller er forårsaket av brukeren selv. 

 

Behandling 

Behandling av garantikrav skjer ved det ansvarlige salgsselskapet i SLV-gruppen i det landet der produktet ble 
kjøpt og tatt i bruk for første gang. 

Garantikrav må stilles innen 30 dager etter at feilen ble påvist, enten i tekstform eller via SLVs nettportal eller 
overfor ansvarlig salgsselskap i SLV-gruppen. Kopi av kjøpskvitteringen og beskrivelse av defekten må 
vedlegges (informasjon om defekt produkt, utførlig beskrivelse av feilen, tidspunkt for driftsstans).  

Skulle det vise seg at det foreligger et berettiget garantikrav etter at produktet er kontrollert, er det opp til SLV å 
reparere produktet, erstatte det med et nytt, eller tilby en prisreduksjon. Med forbehold om avvik fra det 
opprinnelige produktet på grunn av tekniske fremskritt eller akseptable avvik mht. design og egenskaper. 

 



 

 

 

 

 
 

  

Sluttbestemmelser 

Denne garantier gjelder ikke produktfeil som allerede er blitt utbedret ved garantiytelser som utskifting, 
reparasjon eller prisreduksjon. 

SLV forbeholder seg retten til en endelig avgjørelse når det gjelder gyldigheten til garantikrav. 

Garantiytelser medfører ikke forlengelse av garantifristen, og garantiperioden utvides heller ikke. Garantifristen 
for monterte reservedeler tar slutt samtidig med garantifristen for hele produktet. 

SLV yter kun garantier som gjelder iht. disse garantibestemmelsene for produktene. De erstatter alle andre 
uttrykkelig nevnte eller underforståtte garantier. 

For rettsforhold i sammenheng med garantien gjelder utelukkende tysk rett unntatt FN-kjøpsrett. Aachen er den 
eneste rettsinnstansen. 

 

 

 

Skulle du ha spørsmål til våre garantiytelser, kan du gjerne ta kontakt med oss på: 

SLV Norge AS 
Sagaveien 13 
1443 Drøbak 
T +47 482 255 00 

post@slvnorge.no    

mailto:post@slvnorge.no

