
GARANTIER

VII. GARANTI OCH SERVICE

Adventure garanterar att varje båt är felfri i både dess material och konstruktion, under förutsättning att båten köptes från en godkänd återförsäljare. 
Eventuella åtgärder under garantin utförs av Adventure eller av dess representant eller dess underleverantör och utan några ersättningar.
Transportavgifter eller andra kostnader som drabbar båtägaren i samband med garantiåtaganden av Adventure eller återförsäljare ersätts inte

Garantin träder i kraft den dag då garantikupongen har blivit stämplad och undertecknad av återförsäljaren.
Garantin gäller enligt följande:

• Om deformation, porositet eller röta i skrov inträffar inom 24 månader. 

• Om skiktning av tubernas sömmar inträffar inom 24 månader.
OBS: Sömmen anses vara skiktad när ytterskiktet är skilt från tyget.

• Alla andra komponenter tillhörande båt, så som påfyllningsventiler, övertrycksventiler, åror, luftpump, packväskor, bogseringsöglor, bränsletankar, 
instrument med mera omfattas av en 12 månaders garanti.
Detta gäller alla Adventure båtar.

• För yrkesmässig användning och hyrbåtar är nybåtsgarantin 12 månader för skrov och tuber oberoende av tubers material.

• Adventure kan ej erbjuda längre garanti tid på delar monterade på båtar än Adventure underleverantörer.

Garantin gäller endast material och konstruktion.

Garantin gäller inte för:
- normalt slitage, 
- sprickor eller krackelering eller missfärgning av gelcoat, 
- förfall av utseendet, 
- utrustning och tillbehör som har synlig märkning av annan leverantör,
- skada orsakad av:

1). Oaktsamhet så som för lågt eller för högt tryck i tuber, brist på service och underhåll, inkorrekt motorstyrka eller motorvikt, olyckor 
eller missbruk så som båttävling eller annan vårdslös användning.
2). Användning av obehörig komponent eller anordning inte tillverkas eller säljs av Adventure.
3). Förändring av monterade komponenter, eller avlägsnande av komponenter.

Andra kostnader så som för:
- transport, 
- upptagning och iläggning i vatten, 
- bogsering, 
- förvaring,
- telefon,
- hyra av lagring,
- olägenheter,
- förlust av tid,
- andra förluster eller skador,
- kostnader i samband med olyckor och efterföljande kostnader som uppstår därifrån, 

omfattas inte av denna garanti.

Båtägaren måste se till att båten levereras till en auktoriserad återförsäljare för reparation enligt garantin. 
Efter undersökning kan en garantireparation genomföras under förutsättning att skadan inte har skett på grund av några orsaker som inte omfattas av 
garantin.

Om en båt lämnas in för reparation enligt garantin, och det är fastställt att skadan orsakats av andra än fel i material eller konstruktion, kommer alla 
eventuella avgifter och kostnader vara båtägaren ansvar.

Båt eller del av båt som lämnas in till undersökning och eventuell garantireparation skall vara tvättad och torkad innan.
Garantireparation av tuber utförs oftast med en 1-skikts limning eller med en 3-skikts limning beroende på läckagets storlek.
Lagning av tuber kan även utföras av metod ej nämnd här.
Ekonomisk ersättning till båtägaren för kosmetiska förändringar vid en garantireparation är inte möjlig.

Adventure's skyldigheter enligt denna garanti kommer att begränsas till att ersätta någon komponent eller komponenter som är nödvändiga för att 
kompensera för eventuella fel som uppstått på grund av felaktigt material eller konstruktion, enligt vad som anges i denna garanti.

Adventure förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationen av en produkt och kommer inte att vara skyldig att genomföra denna ändring av 
specifikationen till någon båt som redan har sålts eller tillverkats tidigare än sådan ändring.

Båten är konstruerad i enlighet med ISO / CD 6185, relaterad till «Småhavsfartyg - uppblåsbara båtar», del 1, 2 och 3.
Tekniska specifikationer TY Y 35.1 – 19366554-007-2008

VIII. HANTERING AV BÅT SOM SKALL SKROTAS

Det är alltid ägaren som är ytterst ansvarig för sin båt, även när det räknas som avfall. Miljöbalken reglerar brott mot nedskräpning och miljöbrott. 
Är det en liten båt du vill skrota, bör du först kontakta ditt närmaste återvinningscenter och fråga om de kan ta hand om båten.
Ibland gör kommunen det, trots att inte har någon skyldighet att ta emot båtar, eftersom de inte räknas som hushållsavfall.

Om kommunen inte kan hjälpa eller om det är en större båt, kan du kontakta ett av de två båtskrotarna som finns i Sverige.
Båtskroten i Stockholm eller Båtskroten i väst i Göteborg.
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GARANTIKUPONG
Adventure LTD

Köpare:

……………………………………………………………………………………

Land:

……………………………………………………………………..

Tillverkad av: ADVENTURE LTD. 
Pers. No. 19366554

Adress: 42 BUILDING, 26 ELEKTRYKIV STR., 
KYIV, UKRAINE, 04176
TEL.  380 44 425 01 60

Modell:

……………………………………………………………………………………

Serienummer:

……………………………………………………………………..

Givna standarder: CE, ISO 6185, RST, RUSSIAN MARITIME SHIPPING REGISTER, UKRAINE SHIPPING REGISTER

NUVARANDE GARANTI UPPFYLLER KRAVEN I EU-DIREKTIV 94/25 / EG.

Datum och 
försäljningsställe:

……………………………………………………………………………………

Stämpel 
återförsäljare:

……………………………………………………………………..

Garantireparation 

Nr.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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