
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilket orsakats av material- och/eller produktionsfel. Garantin 

gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges i texten nedan. 

Vad omfattar garantin? 

Endast vitvaror sålda genom Leamington AB:s registrerade och godkända återförsäljare i Sverige, 

omfattas av garantin.  

Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material eller produktionsfel som fanns vid den 

tidpunkt produkten inköptes. 

Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte 

av den här garantin?”. 

Hur länge gäller garantin? 

SPISAR/KÖKSFLÄKTAR/KYL-FRYS 

Inom den generella garantiperioden på två år, ersätts delar utan kostnad samt arbetskostnaden för 

att åtgärda felet – t.ex. arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan att 

särskilda extrakostnader eller arbete tillkommer, som exempelvis att montera ner skåp, andra 

vitvaror mm. 

 

UNDANTAG - Premium Partners till Leamington AB erbjuder 5 års garanti på utvalda spismodeller. Se 

www.leamingtonab.se för att hitta Leamington AB:s Premium Partners. Inom denna unika 

garantiperiod om fem år, ersätts reservdelar helt utan kostnad under fem år. Arbets- och 

resekostnader för att åtgärda felet täcks under de första två åren – förutsatt att vitvaran är tillgänglig 

för reparation utan att särskilda extrakostnader tillkommer. Arbets- samt resekostnader som 

uppkommer efter de två första garantiåren, bekostas av kunden själv. 

Originalkvittot med inköpsdatum skall alltid kunna uppvisas som inköpsbevis.  

Vad gör Leamington AB för att åtgärda problemet? 

Det av Leamington AB utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget 

omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. 

Om så är fallet kommer Leamington AB:s servicepartner, efter eget val, antingen att reparera den 

defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. 

Vem utför service? 

Leamington AB genom sin egen servicepartner. 

Vad omfattas inte av den här garantin? 

• Normalt slitage. 

• Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa 

bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom 

kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte 

begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador 

orsakade av onormala miljöförhållanden. 

• Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor. 

http://www.leamingtonab.se/


• Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring. 

• Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker. 

• Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/ eller en behörig servicepartner eller 

om andra reservdelar än originaldelar har använts. 

• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt 

anvisningarna. 

• Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk. 

• Transportskador. Om en kund eller återförsäljare själva transporterar produkten, har Leamington 

AB inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten.  

Alla vitvaror är designade och tillverkade endast för hemmabruk. 

För bästa möjliga nytta av din produkt ska du noggrant läsa igenom och följa den bruksanvisning som 

medföljer vitvaran. 

Vi rekommenderar starkt att du ser till att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt genom att 

anlita en behörig gasinstallatör och/eller elektriker. Garantin täcker inte problem som beror på 

felaktig installation. 

 


