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Flexlock Villkor

Försäljnings och Leveransvillkor

•  Alla priser är exklusive moms

•  Betalningsvillkor: 30 dgr netto

•  Fritt levererat fabrik Vaggeryd

•  Vi förbehåller oss rätten till pris och  
 konstruktionsförändringar

 

Transportskada

Eventuella avvikelser och skador skall noteras på fraktsedel 
samt anmälas av köparen inom 7 dagar efter mottaget gods.

 

Garanti

Swedstyle lämnar två års garanti räknat från leveransmånad. 
Garantin gäller mot normalt brukande. Kan felet avhjälpas 
genom att produkten byts mot ersättningsprodukt så fullgör 
säljaren garantiansvaret. Alla kostnader som uppkommer i 
samband med utbyte sker uteslutande genom köparens  
försorg. Utbytesvaran debiteras och den felaktiga varan skall 
omgående returneras till säljaren som krediterar köparen  
efter godkännande. Leveranser sker enligt NL 09.

 

Garantin gäller förutsatt att:

Produkten monteras enligt föreskrivna anvisningar, att en  
korrekt batterityp enligt specifikation används samt att  
produkten ej öppnats eller på annat sätt hanterats ovarsamt.

Garantivillkoren för denna produkt är begränsade till  
kostnadsfritt utbyte alternativt reparation. Swedstyle täcker  
ej kostnader och risker som uppkommer beroende av  
transport, montering, användning och eller demontering av 
produkten. Övriga eventuella uppkomna kostnader som kan 
härledas till utbyte/reparation täcks ej av produktens garanti. 
Uppkomna kostnader i verksamheter beroende av produktfel 
täcks ej heller av produktgarantin.

Viktigt!

Vid användning av egna kort/taggar, kontrollera i förväg att de 
är kompatibla med Flexlock och att de har en tillräckligt  
bra läsförmåga. Vid felaktiga eller svaga/dåliga kort/taggar  
garanteras inte att en korrekt funktion uppnås.  
Vi rekommenderar att ett test utförs med önskade kort/taggar 
och även med den typ av möbel med rätt material och tjocklek 
som ska användas för att säkerställa funktionen.

Viktigt!

För att Flexlock med dess RFID teknik skall fungera optimalt 
med våra kort, får låset endast monteras på förvaringar av trä, 
plast eller annat icke-konduktivt material med en maximal  
skivtjocklek av 25 mm. Vid andra typer av användarkort,  
materialval och/eller dimensioner garanteras inte att en  
korrekt funktion uppnås.

Viktigt!

Vid batteribyte får inte förvaringen stängas innan du har  
verifierat att batteriet fungerar. Ett lås utan batteri eller med  
ett ickefungerande batteri kan gå i baklås. (Gäller mode 2.)  
Provkör låset med öppen förvaring!

OBS! Om ditt Flexlock ska fungera ordentligt måste  
batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av 
Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare. Se www.flexlock.se 
för mer instruktioner om hur du byter batteri.

Återvinning av produkten

Återvinning skall ske enligt nationella lagar och bestämmelser 
gällande separering av elektronik från övriga återvinningsbara 
material. Exempelvis ska utbytta batterier deponeras i avsedda 
återvinningsstationer alternativt återlämnas till inköpsstället.

Utförliga beskrivningar och instruktionsfilmer finns på  
www.flexlock.se


