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Sega A/S garanterer overfor slutbrugeren i 5 år fra levering af fabriksny markise, at markisens stel og dug på leveringstidspunktet er fri for materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl.
Sega A/S garanterer overfor slutbrugeren i 2 år fra levering af fabriksny markisemotor, at på leverings-tidspunktet er
fri for materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl.
Det påhviler slutbrugeren at dokumentere, at markisens stel, dug eller motor/gear på leveringstidspunk-tet var behæftet med fejl. Markisestyring og evt. fjernbetjening er ikke omfattet af garantien, men Sega A/S yder slutbrugeren 2 års
reklamationsret fra levering i tilfælde af dokumenterede fejl.
Sega A/S er ikke ansvarlig for fejl, skader eller tab, som er opstået ved fejlbetjening eller misbrug, her-under ændring
af markisens konstruktion efter levering, anvendelse af inkompatible reservedele samt manglende vedligeholdelse
eller andre fejl, der ikke skyldes materiale, produktions- eller konstruktions-fejl.
Sega A/S er ikke ansvarlig for skader, eller tab, som er opstået ved:
• Fejlagtig montering foretaget af andre end Sega A/S.
• Montering udenfor anbefalede monteringsområder.
• Fejlbetjening eller misbrug, herunder ændring af markisens konstruktion efter levering.
• Anvendelse af inkompatible reservedele eller tilbehørsprodukter.
• Transport, installering eller anden form for håndtering.
• Produktmodifikationer.
• Forsømt vedligeholdelse eller andre fejl/skader, som ikke skyldes materiale, produktions- eller konstruktionsfejl.
• Stormskader - lynnedslag - hærværk.
Der foreligger ingen garanti- eller reklamationsberettiget fejl, hvis der opstår korrosion i markisestellet som følge af
luftpåvirkning af højt saltindhold (typisk hvis markisen er opsat i kystnære områder), eller ved misfarvning af markisedug forårsaget af røg- eller gaspåvirkning, eller ved knækmær-ker/bølgeeffekter i markisedugen eller andre kosmetiske forhold.
Uanset foranstående påtager Sega A/S sig ikke ansvar for følgeskader, herunder driftstab, eller produk-tionsansvar
udover, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning. Sega A/S har intet erstatningsansvar overfor skadeslidte, der
kan forsikre sig for skaden i dansk forsikringsselskab.
For at gøre retten hertil gældende må slutbruger indgive en skriftlig reklamation i garanti, henholdsvis reklamationsperioden til Sega A/S, og inden 2 måneder efter at slutbruger konstaterede eller burde have konstateret fejlen. Sega
A/S afgør herefter, hvorvidt produktet skal repareres, om der skal omleveres eller ske refusion i købesummen.
Denne garanti begrænser ikke slutbrugerens rettigheder i henhold til ufravigelige krav som følge af lovgivningen.
Garantien træder i kraft, når hele købesummen er betalt.

