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LEIAB FÖNSTER GARANTIVILLKOR 2020.1 

LEIAB Fönsters garanti består av tre delar. 

1. En generell garanti med garantivillkor enligt ABM 07. Garantin gäller endast utifrån att skada ej 

uppkommit genom felaktig montering, bristande underhåll, yttre påverkan eller ovarsam hantering. 

Ansvarstiden är 10 år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om 5 år. Om 

varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas 

ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive 

garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast 11 respektive 6 år 

efter varans avlämnande. 

2. En funktionsgaranti om 10 år gällande produktens funktion. Garantin gäller endast utifrån att skada ej 

uppkommit genom felaktig montering, bristande underhåll, yttre påverkan eller ovarsam hantering. 

Funktionsgarantin om 10 år räknas fr o m när produkten levererats. Leveransdatum finns i QR-koden 

på etiketten på varje produkt. 

3. En garanti mot kondens inuti isolerrutor om 10 år. Förutsättningarna för garantin är att isolerrutan inte 

utsetts för onormala påfrestningar, att ingen efterbearbetning i form av skärning eller slipning 

förekommit samt att ej målning, klisterdekaler eller applicering av värmereflekterande beläggning 

förekommit. Den 10-åriga garantin mot kondens inuti isolerrutan räknas fr o m när isolerrutan är 

tillverkad och datum framgår i distanslisten inuti isolerrutan. 

Begränsningar av garantins omfattning 

• LEIABs garantivillkor för glas följer Svensk Planglasförenings riktlinjer för bedömning och 

reklamationshantering av planglas, juni 2011. Det finns ingen garanti gällande glassprickor. 

Glastillverkarna lämnar inga garantier mot glassprickor efter att glaset är monterat i fönstret. Detta 

pga att sprickbildning normalt uppstår pga faktorer som glastillverkarna inte kan kontrollera eller 

påverka. Se mer information om glas och glassprickor under fliken "Glas"på Leiabs hemsida. 

• Det finns ingen garanti för skador som kan uppstå vid användande av mörk kulör på 

persiennlamellerna eller för skador som kan uppstå vid eftermontering av persienner. 

• Garantin omfattar endast material och arbete för att åtgärda felet, reparera produkten eller byta ut 

produkten. Garantin omfattar inte kostnader för eventuellt nödvändiga byggnadsställningar eller 

lyftanordningar eller kostnader för återställande av foder, puts eller anslutningar. 
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