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1. Hva garantien omfatter
Formålet med disse retningslinjene er å sikre at KVX’ kunder er beskyttet i tilfelle det tydelig fremgår at KVX 

GET-deler, KVX-skuffer og KVX-redskap er defekt i fremstilling, materialfeil eller sprekker/feil i sveising.

2. Vilkår
Disse vilkårene skal alltid legges til grunn for KVX-produkter, med mindre KVX skriftlig legger frem noe mot-

stridende i form av et eget “KVX tilleggsgaranti”-skjema, som kun er underskrevet av KVX’ administrerende direktør.

3. Garantiperiode
KVX-skuffer, GET og redskap er underlagt garanti i hva som enn kommer først av tolv (12) måneder eller 2000 

arbeidstimer, gjeldende fra dokumentert dato for levering til sluttbruker, og i maksimum 15 måneder fra 

dokumentert levering til OEM/OED.

4. Hvordan og når krav kan fremsettes
Et KVX-garantikravskjema må fylles fullstendig ut og sendes til KVX’ kvalitetsavdeling via e-post eller per post. 

Garantikravskjemaet, med all nødvendig informasjon, må sendes til KVX senest 14 kalenderdager etter dagen 

da feilen oppstod.

5. Kostnader
Hvis kravet aksepteres, vil KVX dekke følgende: 

For skuffer og redskap:

 ■ Arbeid – på et avtalt, akseptabelt nivå

 ■ Deler – pro rata for perioden med operativ tjeneste som er utført med delen.

KVX-garantien dekker ikke eventuelle transportkostnader.

For GET-deler:

 ■ Deler – pro rata for perioden med operativ tjeneste som er utført med delen. 

KVX-garantien dekker ikke eventuelle transportkostnader.

6. Hva garantien ikke omfatter:
KVX er ikke ansvarlig for driftsstans som skyldes kunden, og heller ikke kjørekostnader, tap av produktivitet,

montering/demontering eller andre følgeskader/utgifter som følge av svikt i et hvilket som helst KVX-produkt.

KVX er ikke ansvarlig for skader som følge av normal slitasje eller bivirkninger av normal slitasje.

7. Garantien gjelder ikke når:
 ■ Eventuelle reparasjonsarbeider eller modifikasjoner er blitt utført uten skriftlig godkjenning fra KVX

 ■ KVX-produkter er blitt misbrukt, er feil montert eller feil anvendt (f.eks. graving under forhold som utstyret 

ikke er konstruert for)

 ■ sluttbrukeren ikke oppfyller kravene til produktvedlikehold

 ■ reparasjonsarbeid eller modifikasjoner godkjent av KVX er blitt utført av firmaer/personell som ikke arbeider 

og/eller dokumenterer arbeidet i samsvar med KVX’ foreskrevne prosedyrer som et minimum

 ■ KVX ber om at en del skal returneres til KVX, og kunden av en eller annen grunn unnlater å gjøre det

8. Reparert produkt
Et produkt som er reparert i henhold til KVX’ instruksjoner vil også være dekket i en begrenset periode. 

De faktiske produktområdene som har blitt reparert, er underlagt garanti i tre (3) måneder.
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