
 

GENERELLE BETINGELSER – BILAG TIL PARTNERAFTALE (dateret 01-12-2016) 

 

1. Garantibetingelser 

 

Gullberg & Janssons produkter er omhyggeligt designede og udviklet i Sverige med høje krav til 

materialevalg og kvalitet, og vi kan derfor tilbyde gode garantibetingelser. Vi kan også tilbyde generøse 

garantibetingelser på produkter, der er fremstillet af Zodiac, Walter og andre producenter. 

 

1.1 Poolvarmepumper – fuldservicegaranti 

Gullberg & Janssons poolvarmepumper er omfattet af en fuldservicegaranti i henhold til nedenstående 

betingelser. 

 

Ved en garantireklamation på en poolvarmepumpe skal Gullberg & Janssons formular "Reklamation 

Poolvarmepumpe" anvendes (kan hentes på hjemmesiden www.gullbergjansson.se) og her skal følgende 

informationer angives: 

- Kundens kontaktoplysninger indeholdende postadresse, e-mail og telefonnummer 

- Modelnavn på produktet 

- Serienummer (findes på typeskiltet på siden af produktet) 

- Dato for salg/installation 
- Omhyggelig beskrivelse af fejlen 

- Alle indstillinger og sensorværdier fra enheden, når denne er i drift, og både ventilatormotor 

og kompressor har været i drift i mindst 3-4 minutter, hvor dette er muligt. 

- Ønsker om reparation selv mod kompensation i henhold til nedenstående eller via 

Gullberg & Jansson servicepartner (forudsat at en sådan findes inden for en 

køreafstand på maks. 30 km hver vej fra varmepumpens installationsadresse) 

 

Reklamationsformularen skal sendes per e-mail til support@gullbergjansson.se  med angivelse af 

"Garantireklamation poolvarmepumpe" i emnelinjen. Når komplet og korrekt udfyldt 

reklamationsformular er modtaget, foretager Gullberg & Jansson en vurdering af reklamationen inden for 

to arbejdsdage. Hvis den godkendes som en garantireklamation, vil Gullberg & Jansson give forslag til, 

hvilke afhjælpninger der kan behøve foretages. Hvis Gullberg & Janssons servicepartner skal anvendes, 

sender Gullberg & Jansson information om, hvilken servicepartner der har fået tildelt arbejdet. Hvis der er 

fremsat ønske om, at Partneren selv skal udføre reparationen, sender Gullberg & Jansson reservedele til 

Partneren samt informationer om, hvilket sagsnummer der er tildelt. Dette nummer skal anvendes som 

reference ved al kommunikation vedrørende den specifikke sag. 

 

I de tilfælde, hvor en Gullberg & Jansson servicepartner ikke findes inden for den angivne maksimale 

køreafstand fra varmepumpens installationsadresse, har Partneren selv ansvaret for, at garantireparationen 

bliver udført fagmæssigt korrekt, og kompensation udbetales i henhold til nedenstående, uanset om 

Partneren udfører reparationen selv eller anvender hjælp. 

 

Kompensationsniveau ved reparation: 

Arbejde 370 DKK/h ekskl. moms. 

Transportomkostninger inklusive km 42 DKK ekskl. moms per sagsnummer uanset afstand. 

 

Reservedele skal lagerføres lokalt hos Partneren. Gullberg & Jansson tilbyder en subventioneret 

reservedelspakke, som indeholder reservedele udvalgt af Gullberg & Jansson, som kan behøves ved en 

reparation. Dersom Gullberg & Jansson mener, at en yderligere del kan behøve afhjælpes, som ikke 

indgår i den subventionerede pakke, sendes denne del omkostningsfrit i forbindelse med, at sagen 

registreres og godkendes som en garantireparation. 

 

Typisk tidsforbrug for alle reparationer, udskiftning af dele, på poolvarmepumperne med undtagelse af 

indgreb i kølemediekredsløbet er 1 time eller mindre, og Gullberg & Jansson accepterer et arbejdstidsforbrug 

på maks. 2 timer til reparation af alle fejl, som ikke er et indgreb i kølemediekredsløbet. 
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Når en reparation er udført, skal der sendes en faktura for dette arbejde til Gullberg & Jansson med 

specifikation af reparationen, faktisk forbrugt tid samt hvilke dele, der er anvendt. Sagsnummer skal 

angives som reference på fakturaen, og betalingsbetingelser ska være 30 dage. Fakturaspecifikation 

vedrørende faktisk forbrugt tid per reparationssag kan blive anvendt til at vurdere, om der fx behøves mere 

uddannelse. Gullberg & Jansson kan også bestride et angivet tidsforbrug på 2 timer ved arbejder, der 

erfaringsmæssigt plejer at tager mindre tid. 

 

Fuldservicegarantien gælder ikke skader, der er opstået ved uagtsom anvendelse, forkert installation eller 

tilsvarende omstændigheder. Ved kystnære installationer med salte vinde eller i andre hårdt udsatte 

miljøer kan det rustfri stål (som ikke er syrefast) efterhånden blive angrebet af rust. 

Dette påvirker ikke varmepumpens funktion og er dermed ikke noget, der dækkes af varmepumpens garanti. 

 

1.2 Øvrige produkter - materialegaranti 

Gullberg & Janssons pooltage og produkter fra Zodiacs, Walters eller andre producenters sortiment er 

omfattet af en materialegaranti med en specificeret garantitid, der gælder fra produktets leveringsdato fra 

Gullberg & Janssons lager. 

 

Materialegarantien gælder materiale- eller funktionsfejl, der opstår i garantiperioden, og Gullberg & 

Jansson erstatter den fejlbehæftede del uden omkostninger. Materialegarantien omfatter ikke erstatning 

for omkostninger vedrørende arbejde udført i forbindelse med en garantisag, men Gullberg & Jansson 

erstatter alene direkte materialeomkostninger, der kan henføres til produktet. Andre erstatninger, så som 

øvrige udgifter, tab af indtægt, udeblevet overskud, følgefejl eller andre tab i forbindelse med en 

garantisag erstattes ikke af Gullberg & Jansson. 

 

Materialegarantien gælder ikke, hvis produktet er opbevaret, monteret, anvendt, rengjort eller vedligeholdt 

på en forkert måde. Materialegarantien gælder ikke normal slitage, frostskader eller funktionsfejl på grund 

af lynnedslag eller unormal variation på elnettet. 

 

Materialegarantien for pooltage gælder hverken ridser opstået på grund af uagtsom anvendelse eller 

skader på taget, der er opstået på grund af snelast eller storm.  

 

Gullberg & Janssons pooltage er fremstillet af anodiserede (elokserede) aluminiumsprofiler, som giver en 

meget stærk beskyttelse mod korrosion og slitage. Når den anodiserede aluminiumsprofil bukkes i 

produktionsprocessen for at få den rette udformning af selve pooltaget, opstår der overfladiske 

strækmærker i netop den bukkede aluminiumsprofil, hvilket er helt normalt. Strækmærkernes synlighed 

vil aftage betydeligt efter cirka 6 måneder, idet pooltaget kommer i kontakt med luft/ilt, hvilket medfører 

en naturlig oxidation. Samtidig bevares en meget stærk beskyttelse mod korrosion og slitage. 

Strækmærker, der opstår i den normale fremstillingsproces, påvirker ikke pooltagets funktion og 

holdbarhed og er ikke omfattet af materialegarantien. 

 

Der kan opstå algevækst inde i kanalerne på et pooltag, der er udstyret med kanalplast, og algerne er ikke 

til at få fjernet, hvis de først har fået fat. Algevækst giver misfarvninger på kanalplasten og ses i reglen 

mest i den nederste kant af kanalerne, men kan også forekomme længere oppe. Algevækst forekommer, 

når der let opstår kondens i kanalerne. Mest algevækst kan kanalplasten få, hvis swimmingpoolen med 

pooltaget er placeret i skygge eller tæt på vegetation som græs, buske og træer m.v. Pooltagets funktion 

eller holdbarhed påvirkes ikke af eventuel algevækst inde i kanalerne. For at mindske risikoen for 

algevækst kan man sørge for at holde jorden omkring pooltaget fri for vegetation. Hvis man som kunde 

absolut ikke vil have algevækst inde i kanalplasten, anbefales det at vælge et pooltag med klar plast, som er 

helt uden kanaler. Misfarvninger på kanalplasten på grund af alger eller anden ekstern miljøpåvirkning er 

ikke omfattet af materialegarantien. 

 

  



 

 

1.3 Garantitider m.m. for samtlige produkter 

For samtlige produkter medfølger en manual med Installations- og Vedligeholdelsesanvisninger, som også 

er tilgængelig på www.gullbergjansson.se.For at fuldservicegarantien og materialegarantien skal gælde, 

påhviler det kunden at sørge for, at manualen følges, og at installationen er fagmæssigt korrekt udført. 

 

For at fuldservicegarantien og materialegarantien skal gælde, skal garantisagen altid først godkendes af 

Gullberg & Jansson. Anmeldelse skal ske inden for rimelig tid, dog højst to måneder efter, at problemet er 

opdaget. Hvis der ikke sker anmeldelse, selv om kunden har opdaget eller burde have opdaget problemet, 

mister kunden retten til den lovede garanti. 

 

Gullberg & Jansson afgør selv efter en bedømmelse og eventuel undersøgelse af produktet, om problemet 

er omfattet af produktets garanti eller ikke. Al behandling af reklamationer og garantisager over for kunder 

sker altid via Partneren og ikke direkte mellem kunden og Gullberg & Jansson. Hver enkelt sag behandles 

individuelt. 

Al garanti hos Gullberg & Jansson gælder kun sammen med kundens købskvittering. 

 

Poolvarmepumper fra Gullberg & Jansson 

Poolvarmepumpe: Q-serien, V-serien, X-serien, S-serien: 3 års fuldservicegaranti. 

Kompressor: Q-serien, V-serien, X-serien, S-serien: 4 års udvidet materialegaranti (gælder år 4 til 7 på garantien) 

Poolvarmepumpe: P-serien: 2 års materialegaranti. 

Kompressor: P-serien: 1 års udvidet materialegaranti (gælder år 3 på garantien)  

V-serien til offentlige bade: 2 års materialegaranti og 1 års udvidet materialegaranti på kompressoren. 

 

Pooltage fra Gullberg & Jansson 

Pooltagsmodellerne Nova Comfort og Stella Comfort fra standardsortimentet: 3 års materialegaranti.  

Samtlige pooltagsmodeller fra specialsortimentet: 5 års materialegaranti. 

 

Rib-covers, lameloverdækninger, hydrauliske poolbeskyttelser og liners fra Walter 

Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock: 3 års materialegaranti.  

Walu Liner: 10 års materialegaranti med 10 % aldersfradrag på prisen for hvert år. 

 

Poolrobotter, saltklorinatorer, automatisk pH/klorstyring og Fjernstyret pool fra Zodiac  

Poolrobotter; TornaX og CyclonX: 2 års materialegaranti. 

Poolrobotter; Vortex: 3 års materialegaranti. 

Saltklorinatorer; Ei² Expert og TRiExpert: 2 års materialegaranti. 

Automatisk pH/klorstyring; pH Expert og Chlor Expert: 2 års materialegaranti. 

Fjernstyrret pool; AquaLink TRi: 2 års materialegaranti.  

 

2. Leveringsbetingelser og leveringstider 

 

Alle leverancer sker frit fra sælgers lager, medmindre andet er aftalt. 

 

Normalt forlader lagerførte poolvarmepumper fra Gullberg & Jansson og produkter fra Zodiacs sortiment vores 

lager inden for en uge fra bestilling. Leveringstid for større poolvarmepumper er ca. 8-12 uger. Leveringstider 

for øvrige bestillingsvarer ifølge aftale. Delleverancer er tilladt, hvis køberen ikke har meddelt andet. Normalt 

forlader lagerførte pooltage (Nova Comfort og Stella Comfort) vores lager inden for en uge fra bestilling. 

Leveringstid for specialbestilte pooltage er normalt 4-8 uger. Leveringstid for Walu Pool og Walu Liner er 

normalt 2-3 uger. Leveringstid for Walu Roll og Walu Lock er normalt 3-5 uger. 

 

Bemærk! Ved levering af pooltage påhviler det køber ved pooltagets ankomst selv at læsse produktet af lastbilen 

ved at åbne transportboksen og løfte samtlige varedetaljer ud hver for sig. Lastbilschaufføren kan af 

forsikringsmæssige grunde ikke deltage ved aflæsning. Ved levering af Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock eller 

Walu Liner påhviler det køber ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen. 
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3. Transportskade eller mangel/fejl på leverancen 

 

Ved levering skal godset besigtiges udvendigt for synlige skader på emballage eller gods, som måtte være 

opstået under transporten. Ligeledes skal leverancens omfang kontrolleres, så intet mangler, og så 

leverancen stemmer overens med bestillingen. 

 

Den, der kvitterer og modtager godset, har ansvaret for at gøre anmærkning, dersom noget mangler, eller der er 

fejl på leverancen, hvis der er transportskader, andre synlige skader eller emballageskader. En sådan 

anmærkning skal ske på fragtsedlens kvitteringsdel. Det er også vigtigt, at anmærkningen foretages på 

chaufførens originale papirer, inden disse deles op. 

 

Hvis der opdages en transportskade på godset eller der er fejl i leverancens omfang, skal godset alligevel 

modtages, men med en anmærkning om skaden/fejlen på fragtsedlens kvitteringsdel. Kvittér aldrig uden først at 

have gjort denne anmærkning. Anmærkningen behøver ikke at være detaljeret, men den er nødvendigt for, at 

skaden eller fejlen skal kunne afhjælpes.  

 

Både modtager og chauffør skal derefter underskrive fragtsedlen. Modtageren skal gemme en kopi af fragtsedlen 

og/eller fragtseddelnummer/kvitteringsnummer. 

 

Anmeld derefter evt. skader til Gullberg & Jansson omgående. dog senest otte (8) dage efter modtagelse af 

leverancen. Reklamationsblanket kan findes på Gullberg & Janssons hjemmeside. 

 

Digitale billeder af skaden både letter og fremskynder vores håndtering af sagen. Billederne sendes til Gullberg 

& Jansson sammen med udfyldt reklamationsblanket i forbindelse med anmeldelse. Tag billeder (eller informer 

modtageren om, at de skal gøre det) af skaden, mens godset stadig står på ladet. Det er kun Gullberg & Jansson 

Partnere, der skal have kontakt med support, så bed modtageren om at indsende alle oplysninger til Partneren, 

som viderebefordrer dem til Gullberg & Jansson. 
 

Bemærk! Hvis ikke modtageren, dvs. den, der skriver under på fragtsedlen, gør en anmærkning på 

fragtsedlens kvitteringsdel, før der kvitteres for godset, står modtageren helt for risikoen. Eventuelle skader, 

som opdages i bagefter, behandles ikke som transportskader. Kvitteringen på fragtsedlen er at betragte som et 

juridisk dokument. 

 

Beskadigede produkter skal opbevares, til udredningen er klar. Modtageren må ikke returnere gods uden at have 

fået fragtseddel og adresseetiket fra Gullberg & Jansson. 

 

4. Skjulte skader opdaget efter levering 

 

Snarest efter modtagelse af leverancen skal godset pakkes ud og besigtiges. Synlige fejl, som opdages, når 

godset er pakket ud, men som ikke blev opdaget direkte ved modtagelse af leverancen i henhold til ovenstående, 

skal anmeldes til Partneren, som derefter anmelder det videre til Gullberg & Jansson, dette skal ske, før 

produktet monteres, og senest inden for otte (8) dage efter modtagelse af leverancen. Benyt 

reklamationsblanketten, der kan findes på Gullberg & Janssons hjemmeside. 

 

Beskadigede produkter skal opbevares, til udredningen er klar. Modtageren må ikke returnere gods uden at have 

fået fragtseddel og adresseetiket fra Gullberg & Jansson. 

 

Bemærk! Man kan IKKE påberåbe sig skjulte skader i henhold til ovenstående, medmindre 

det sker inden for otte (8) dage efter modtagelse af leverancen. 

 

5. Returer 

 

Returneringer, som er godkendt af Gullberg & Jansson (ikke reklamationer), skal returneres med fragten betalt 

af Partneren til den adresse, der er angivet af Gullberg & Jansson, medmindre andet er foreskrevet af Gullberg & 

Jansson. Partneren skal inden returnering kontakte Gullberg & Jansson for at få et returnummer. Returgods skal 

mærkes med returblanket med de modtagne returnummer samt beskrivelse af årsagen til returneringen. 

 

  



 

 

6. Ejer- og tilbagetagningsforbehold 

 

Gullberg & Jansson forbeholder sig ejendomsretten til og retten til at tage et solgt produkt tilbage, indtil 

Partneren har opfyldt sin betalingsforpligtelse vedrørende produktet. 

 

7. Immaterielle rettigheder 

 

Partneren skal i henhold til Gullberg & Janssons anvisninger anvende Gullberg & Janssons varemærker og 

produktbetegnelser ved markedsføring af produkterne. Forpligtelsen og retten til en sådan anvendelse er 

begrænset til aftaleperioden for Partneraftalen. Partneren må ikke anvende andet varemærke eller anden 

produktbetegnelse sammen med Gullberg & Janssons varemærker og produktbetegnelser. Partneren har ikke ret 

til at anvende eller indregistrere varemærke, produktbetegnelse eller firma, som kan forveksles med Gullberg & 

Janssons varemærke, produktbetegnelse eller firma. 

 

Partneren erhverver via Partneraftalen ingen ret til at anvende eller licens til Gullberg & Janssons varemærker 

udover det, der udtrykkeligt fremgår af Partneraftalen. 

 

Partneren skal ufortøvet informere Gullberg & Jansson om overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af 

Gullberg & Janssons immaterielle rettigheder. Gullberg & Jansson har ingen forpligtelse til at forsvare sådanne 

rettigheder. Hvis Gullberg & Jansson vælger at forsvare sådanne rettigheder, skal Partneren på egen bekostning 

bistå Gullberg & Jansson i rimeligt omfang 

 

8. Parternes retslige stilling 

 

Partneren er en selvstændig erhvervsdrivende, som skal markedsføre og sælge produkterne i eget regi, for egen 

regning og på egen risiko. Partneren har ikke ret til i nogen henseende at repræsentere eller retsligt binde 

Gullberg & Jansson. 

 

Partneren må ikke udpege underforhandlere, agenter eller andre repræsentanter for produkterne uden først at 

indhente skriftlig godkendelse fra Gullberg & Jansson. Hvis en sådan repræsentant udpeges, skal Partneren 

sørge for, at denne i enhver henseende følger bestemmelserne i Partneraftalen. Partneren har ansvaret for en 

sådan repræsentants handlinger und undladelser, så intet ansvar herfor pålægges Gullberg & Jansson. 

 

9. Fortrolige oplysninger 

 

Partneren forpligter sig til ikke, hverken under Partneraftalens løbetid eller et år derefter, uden Gullberg & 

Janssons skriftlige tilladelse at afsløre fortrolige oplysninger, der er modtaget fra Gullberg & Jansson, 

medmindre dette kræves i medfør af gældende lov eller beslutning fra domstol eller anden behørig myndighed. 

Ved fortrolige oplysninger forstås i denne bestemmelse enhver oplysning af teknisk, kommerciel eller anden 

karakter - uanset om oplysningen er dokumenteret eller ikke - som Gullberg & Jansson ønsker at 

hemmeligholde, med undtagelse af oplysninger, som er eller bliver alment kendte, eller som er kommet eller 

kommer til alment kendskab på anden måde end gennem en parts overtrædelse af denne bestemmelse. For at 

undgå eventuelle misforståelser skal det her klargøres, at fortroligheden i henhold til dette punkt også omfatter 

Aftalens betingelser. 

 

10. Forbehold 

 

Gullberg & Jansson forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse at ændre i konstruktioner, 

dimensioner og benævnelser i Prislisten. Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og satsfejl.  

 

11. Tvister 

 

Tvister der opstår i anledning af Partneraftalen, skal endeligt afgøres gennem voldgift administreret af 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler for Forenklet voldgiftsbehandling 

skal anvendes, medmindre SCC med hensyntagen til sagens sværhedsgrad, tvistens værdi og øvrige 

omstændigheder bestemmer, at voldgiftsregler skal anvendes. I sidstnævnte tilfælde skal SCC også 

bestemme, og voldgiftsnævnet skal bestå af en eller tre voldgiftspersoner. Voldgiftssagens sæde skal 

være Malmø. Sproget for behandlingen skal være svensk. Der skal anvendes svensk lov vedrørende 

tvisten. 

 


