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Garantivillkor från Tridonic 
Säkerhet och tillförlitlighet under många kommande år

Tridonic-koncernens försäljningsbolag i det land där produkten först 
inköptes och togs i bruk – om ärendet som omfattas av garantin 
senast 30 dagar (an-komst) efter att defekten identifierats. 
Meddelandet ska vara skriftligt och inkludera en kopia av det 
tillämpliga inköpsavtalet eller fakturan och tillhörande belägg för den 
defekt som har uppstått. Om det vid inspektion av produkten skulle 
visa sig att ärendet omfattas av garan-tin kan garantigivaren efter 
eget gottfinnande reparera den defekta produkten, kostnadsfritt 
leverera en likvärdig produkt eller erbjuda en prisreducering. Garantin 
gäller inte för produktfel som redan har korrigerats genom byte, 
reparation eller prissänkning under denna garanti. Garantiperioden 
fortsätter inte efter att garantin har uppfyllts.

Garantiärenden behandlas av Tridonic-koncernens olika försäljnings-
bolag i respektive land där produkten inköptes och togs i bruk.

1. Alla ersättningsprodukter eller -delar kan innehålla nya eller
återvunna material vars prestanda och tillförlitlighet motsvarar
prestandan hos nya produkter eller delar. Ersättningsproduk-
tens mått och utformning kan avvika från den ursprungliga
produktens. Återvunnet material är delar eller produkter som är
begagnade eller har reparerats – ej nya. Även om sådana delar
eller produkter inte är nya är skicket efter reparation eller över-
syn ”som nytt” med avseende på prestanda och tillförlitlighet.
Funktionen hos alla ersättningsprodukter eller -delar motsvarar
den produkt eller del som byts ut. Ersättningsprodukter eller
-delar får inte uppvisa några material- eller tillverkningsfel under
återståendegarantiperioden för den produkt som byts ut eller i
vilken de installeras.

Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, A-6850 Dornbirn (or-
ganisationsnummer 218728i, Landesgericht Feldkirch, Öster-
rike) ger följande tillverkargaranti för Tridonic-produkter:

I enlighet med de villkor som anges i detta avtal garanterar Tri-
donic att de produkter som säljs av auktoriserade handelsfö-
retag under varumärket ”Tridonic” under garantiperioden som 
anges i faktabladet från tillverkningsdatumet ska vara fria från 
tillverknings- och materialfel om de används på angivet sätt.

Garantin gäller endast på villkor att

1. produkterna används i enlighet med de angivna produktspe-
cifikationerna och bruksanvisningarna (särskilt i databladet,
specifikationsbladet, produktbroschyren, produktdekalen och
liknande material). Om de drifttimmar som anges i tabellen
”Förväntad livslängd” (se datablad) överskrids minskar
garantiperioden till den förväntade livslängd som anges.

2. produkterna installerats av en yrkesman och tagits i drift i en-
lighet med installationsanvisningarna.

3. underhåll och reparation av produkterna uteslutande har utförts i
enlighet med tillverkarens specifikationer.

4. de godkända gränsvärdena för temperatur och spänning i
enlighet med angivna relevanta tekniska eller produktspecifika
standarder inte har överskridits.

5. produkten inte har utsatts för några oavsiktliga mekaniska och/
eller kemiska påfrestningar och/eller annan skadlig
miljöpåverkan.

Garantin omfattar endast produktfel som beror på belagda material-, 
konstruktions- eller tillverkningsfel och överskrider den genoms-
nittliga nominella felfrekvensen. För elektroniska styrenheter eller 
komponenter som LED-moduler och batterier för nödbelysning är 
den genomsnittliga nominella felfrekvensen 0,2 %/1 000 
driftstimmar, såvida inte den nominella medianlivslängden och den 
nominella medianfelfrekvensen för sty-renheterna eller 
komponenterna på annat sätt definieras i produkt-specifikationerna 
och bruksanvisningarna (särskilt i databladet, spe-cifikationsbladet, 
produktbroschyren och liknande material). Om de drifttimmar som 
anges i tabellen ”Förväntad livslängd” (se datablad) överskrids 
minskar garantiperioden till den förväntade livslängd som anges. 
Kunden har endast rätt att göra anspråk i enlighet med denna 
tillverkargaranti om kunden meddelar garantigivaren – eller 
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2. Garantin gäller inte för

a) eventuella oförutsedda utgifter som uppstår i samband med
att defekter åtgärdas (garantiuppfyllelse), t.ex. för installation
och borttagning, transport av den defekta och reparerade
eller nya produkten, avfallshantering, res- och transporttid,
lyftar, byggnadsställningar). Dessa kostnader bärs av köparen.

b) slitdelar, t.ex. alla standardlampor (ej LED-moduler),
batterier (ej nödbatterier), datorer och servrar som in-
nehåller hårddiskar eller mekaniska slitdelar.

c) tillbehör, t.ex. kablar, skydd och resistorer för strömreglering.

d) plastdelar (som t.ex. tillverkats i polykarbonat)
i den utsträckning de missfärgas eller blir sprö-
da på grund av den naturliga åldringsprocessen.

e) elektroniska komponenter och produkter som Tridonic säljer
som handelsvaror, t.ex. pekskärmar, IT-nätverksenheter och
datorer, under varumärkesnamn som tillhör tredje part.

f) inställningar eller parameterinställningar på utrustning som
ändras på grund av slitage, utnötning eller nedsmutsning.

g) produktdefekter som kan hänföras till program-
varufel, -buggar, -virus eller liknande.

h) tjänster som behövs utföras då och då, t.ex. omstart, program-
varuuppdateringar osv.

3. Garantin förfaller omedelbart om kunden eller en tredje part gör
eller utför ändringar, reparationer, service eller felsökning utan
föregående skriftligt medgivande från garantigivaren.

4. Ytterligare information om LED-produkter: för LED-moduler beror en 
sänkning av ljusflödesvärdet på upp till 0,6 %/1 000 driftstimmar 
på den nuvarande tekniken och omfattas därför inte av garantin, 
såvida det inte på annat sätt definieras i produktspecifikationerna 
och bruksanvisningarna (särskilt i databladet, specifikationsbla-
det, produktbroschyren och liknande material).LED-modulers 
färgtolerans omfattas inte av tillverkarens garanti. För en ny LED-
modul föreligger toleranser för ljusflöde och -prestanda. Alla 
relevanta tekniska data anges i produktspecifikationerna och 
bruksanvisningarna (särskilt i datablad, specifikationsblad, 
produktbroschyrer och liknande material). Vid efterföljande 
leveranser av LED-moduler kan ljusegenskaperna avvika från de 
ursprungliga produkternas egenskaper på grund av tekniska 
framsteg och en förändrad användning av produkternas ljusflöde 
och ljusfärg.

5. Dessa garantivillkor exkluderar, begränsar eller ändrar inte kundens 
lagstadgade garantirättigheter.

Vid utförande av garantitjänster är Tridonic oavsett rättslig anled-
ning endast ansvarigt i enlighet med våra allmänna försäljnings- 
och leveransvillkor i den version som föreligger vid den tidpunkt 
då garantin beviljas, vilka bifogas fakturan eller som kunden på 
förfrågan kan erhålla från Tridonic. I annat fall utesluts allt ansvar 
för skador. 

6. Denna garanti lyder under österrikisk lagstiftning, med undan-
tag för bestämmelserna i FN:s konvention Lagen om in-
ternationella köp. Den juridiska platsen för alla tvister som
uppstår under denna garanti är Feldkirch i Österrike.
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Close light
We attach great importance to a strong international presence 
– this allows us to stay su� iciently close to our customers

AUSTRALIA
Tridonic Australia Pty Ltd
2/7 Millner Avenue,
Horsley Park, NSW 2175
Australia
T +61 2 9832 6600
F +61 2 9832 6688
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUSTRIA
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Sales Austria 
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554 
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CHINA
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1207, No. 3, Yard 1
Tian Xin Street,
Fang Shan District
Beijing, 102446, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

EASTERN EUROPE
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

FRANCE
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

GERMANY
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm 
Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

ITALY
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

KOREA
Tridonic Korea LLC
Lee Seok-Jun
#808 HanHwa BizMetro II
551-24 Yangcheon-ro
Gangseo-gu Seoul
Republic of Korea (South)
T +82 (2) 2013 8051
T +82 10 2230 2221
www.tridonic.kr
seokjun.lee@tridonic.com

MALAYSIA
Tridonic S. E. A. Pte Ltd
10 Tannery Lane
#03-01
347773 Singapore
Malaysia
T +65 62 928 148
F +65 62 933 700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

Tridonic Malaysia Sdn Bhd
V03-10-01 Designer Office,
Lingkaran SV,
Sunway Velocity, Cheras
55100 Kuala Lumpur
Malaysia
T +60 3 2733 6484
T +60 3 2733 6485
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

MIDDLE EAST
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NEW ZEALAND
Tridonic New Zealand Ltd.
PO Box 71134, Rosebank
27 Jomac Place, Avondale
Auckland, New Zealand
T +64 9820 1119
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLAND
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTUGAL
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Fração AL-13
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

SINGAPORE
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SOUTH AFRICA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit A7, Ground Floor 
Centurion Business Park
Cnr. Bosmansdam Road & 
Democracy Way
Milnerton, SA, 7441
South Africa
T +27 21 110 5687
www.tridonic.co.za
info@tridonic.co.z

SPAIN
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

SWITZERLAND
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda 
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURKEY
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

UNITED KINGDOM
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales.us@tridonic.com 


