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Funktionsgaranti
FANN VA-teknik AB (”FANN”) lämnar 10 års funktionsgaranti för FANNs anläggningar för avloppsvattenrening enligt följande:
1. Funktionsgarantin gäller till förmån för slutkund och omfattar att anläggningen, under garantitiden, ger de
nivåer på reduktion av föroreningar som anges i bilaga 1 till HVMFS 2016:17 (Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten).
2. Funktionsgarantin gäller för antingen normal- eller hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i HVMFS 2016:17. Vilken nivå som är tillämplig för funktionsgarantin för den specifika
anläggningen framgår av anläggningens produktnamn eller på den för anläggningen specifika typritningen.
3. Funktionsgarantin förutsätter att den slutkund som vill göra garantin gällande inom skälig tid från att felet visat sig
anmäler detta skriftligen till installatören av anläggningen.
4. FANNs åtagande enligt funktionsgarantin är att undersöka felet och åtgärda detta inom skälig tid. Åtgärdande får ske
genom reparation eller utbyte.
5. Funktionsgarantin gäller under förutsättning att:

•
•
•
•

•
•

Anläggningen i sin helhet är utförd med produkter från FANN och/eller produkter som rekommenderats av FANN
enligt installationsanvisningen. Om man väljer att använda produkter av annan typ eller av annat fabrikat i sin
anläggning gäller enbart tvåårig produktgaranti på de delar som levererats av FANN;
Anläggningen är monterad i enlighet med gällande installationsanvisning från FANN;
Drift- och underhåll skötts och journalförts enligt FANNs installationsanvisning;
Att fosforfällningsmedel köps i enlighet med förväntad förbrukning om EkoTreat fosforfällningsenhet finns installerad i fastigheten. Kvitton för inköp av EkoTreat fosforfällningsmedel ska kunna uppvisas på begäran.
Att hushållsspillvattnets föroreningsinnehåll in i anläggningen (även kallat råvatten) ligger inom de gränsvärden
som anges i den såsom ”Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier skall gälla” benämnda
definition. Definitionen har fastställts av VVS Fabrikanternas Råd i samråd med Maskinentreprenörerna och finns
tillgänglig på www.vvsfabrikanterna.se.
FANN eller av FANN utsedd part får erforderligt tillträde till anläggningen för att undersöka anmälda garantifel.
Att belastningen inte överskrider eller frångår det anläggningen är dimensionerad för.

6. Funktionsgarantin gäller inte:
•
•

fel som beror på sedvanligt slitage eller fel orsakade genom yttre åverkan, skadegörelse, markrörelser, felaktig
hantering, felaktigt underhåll eller liknande; eller
fel i de delar som är listade som reservdelar i installationsanvisningen eller fel i anslutningsdelar eller liknande
komponenter som inte tillhandahållits av FANN. Utbyte och reparation av reservdelar erbjuds av FANN utanför
ramen för denna funktionsgaranti.

7. Funktionsgarantin gäller 10 år från leveransdagen.
Funktionsgarantin enligt ovan åberopas via installatören. Kontakta alltid er installatör i första hand!

FANN VA-Teknik AB
Box 1444
183 14 Täby
08- 761 02 21 (växel)
post@fann.se
www.fann.se

www.fann.se

FANN VA-TEKNIK AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar,
tillägg eller borttagande av information utan föregående upplysning.

•

