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Garantivillkor för golfmattor levererade av ÅhusTurf.

Revisionsdatum 2013-01-01. Revision: 2013 Rev A_Sv
Vilket revisionsdatum gäller? Inköpsorderdatumet är det datumet som gäller för
respektive garantirevision. Garantirevisionen ska utfärdas på orderbekräftelsen.

Villkor 2 Års garanti:
Kundens åtagande:
1. Varje utslagsmatta ska rengöras minst en gång per säsong (November
rekommenderas). Borsta, blås eller skaka av utslagsmattan är ett godkänt
förfarande. Detta görs för att avlägsna stenar, sand, och andra partiklar som kan
skada konstgräsytan.
2. Om utslagsmattan är placerad på ett ställe så rester från gräsklipp, stenar, grenar
m.m landar på utslagsmattan rengöringsproceduren måste göras varje månad
eller när för mycket smuts landat på utslagsmattan.
3. Utslagsmattan ska vridas 90 grader kontinuerligt eller i varje fall en gång i
månaden alternativt när slagytan/ståytan ser slitet ut.
4. Har ni en rund utslagsmatta vrid den tills första oanvända ställe. Har ni en 8kantig matta vrid den en kant i taget.
Övrigt:
Varje form av extern* påverkan äventyrar garantin.
*Extern påverkan är allt som inte relateras till ett golfslag.
Produkter med 2 års garanti:
Basic
Air
Quattro Pro
Original (Turbo)

Es gelten unsere Einkaufsbedingungen bzw.
unsere AGB. Einsicht unter:
www.friedola.de
oder auf schriftliche Anforderung!
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Villkor 4 års garanti:
1. Kunden måste köpa ett serviceavtal av ÅhusTurf.
2. Kundens åtagande:
a. Varje utslagsmatta ska rengöras minst en gång per säsong (Juli
rekommenderas). Borsta, blås eller skaka av utslagsmattan är ett godkänt
förfarande. Detta görs för att avlägsna stenar, sand, och andra partiklar
som kan skada konstgräsytan.
b. Om utslagsmattan är placerad på ett ställe så rester från gräsklipp, stenar,
grenar m.m landar på utslagsmattan rengöringsproceduren måste göras
varje månad eller när för mycket smuts landat på utslagsmattan.
c. Utslagsmattan ska vridas 90 grader kontinuerligt eller i varje fall en gång
i månaden alternativt när slagytan/ståytan ser slitet ut.
d. Har ni en rund utslagsmatta vrid den tills första oanvända ställe. Har ni
en 8-kantig matta vrid den en kant i taget.
3. ÅhusTurf åtagande:
a. Genomföra en komplett rengöring vid slutet av varje säsong med
högtryckstvätt. Vatten tillhandahålls av kunden.
b. Omplacering av mattorna så det blir en bra balans beroende på hur de
används.
c. Kontrollera så kunden förstått och genomfört sitt åtagande.
Övrigrt:
Varje form av extern* påverkan äventyrar garantin.
*Extern påverkan är allt som inte relateras till ett golfslag.
Produkter med 4 års garanti:
Air
Quattro Pro
Original (Turbo)

Es gelten unsere Einkaufsbedingungen bzw.
unsere AGB. Einsicht unter:
www.friedola.de
oder auf schriftliche Anforderung!
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