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Garantin ger dig en vink om hur viktig  
kvaliteten är för oss på Ballingslöv 
 
20 ÅRS FUNKTIONSGARANTI!
Det mest använda i ett kök är lådorna. Man drar och knuffar, belastar och använder 
dem varenda dag. Både skåpen och lådorna i ett kök från Ballingslöv är riktiga slit-
vargar. För att förtydliga detta lämnar vi med glädje 20 års funktionsgaranti på både 
lådfunktioner och gångjärn. 

Funktionsgarantin på lådor och gångjärn gäller i 20 år från inköpsdagen. Om du skulle behöva an-
vända dig av garantin ska du lämna dina krav skriftligt till din återförsäljare, tillsammans med en kopia av 
ditt kvitto. Accepterar Ballingslöv dina krav så att garantin kan gälla åtar vi oss att efter egen bedömning 
antingen reparera det du finner bristfälligt eller ersätta det med produkter ur Ballingslövs sortiment. 
 
10 ÅRS HÅLLBARHETSGARANTI!
Du får 10 års hållbarhetsgaranti på skåpstommar. Vitvaror omfattas av separata garantier som våra åter-
försäljare kan informera dig om.

Hållbarhetsgarantin från Ballingslöv är en trygghet som visar den utomordentligt höga kvalitet du 
får när du väljer Ballingslöv. Ett kök från Ballingslöv klarar normalt slitage i minst 10 år, det garanterar vi. 
Och det gör vi utan att tveka, eftersom vi vet från stora kundundersökningar att våra kvalitetskök gene-
rellt lever längre än 10 år, mycket längre. 

Hållbarhetsgarantin gäller i 10 år från inköpsdagen. Om du skulle behöva använda 
dig av garantin ska du lämna dina krav skriftligt till din återförsäljare, tillsammans med 
en kopia av ditt kvitto. Accepterar Ballingslöv dina krav så att garantin kan gälla åtar vi 
oss att efter egen bedömning antingen reparera det du finner bristfälligt eller ersätta det 
med produkter ur Ballingslövs sortiment. 

 

Det är viktigt att du ser till att köket är noggrant monterat enligt våra monteringsanvisningar och att du följer skötselanvisningarna. 

Det är grundförutsättningarna för att garantin ska gälla. Garantin gäller förstås inte vid olyckshändelser, felaktig användning eller 

belastning, felaktig rengöring, knivhack, slag, repor och liknande eller slitage som beror på felaktig installation. Garantin gäller kök 

köpta fr o m 1 januari 2006.
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