
 

BFS 2006-01-25 

Branschrekommendation om garantier 
 

Bakgrund 
AB 04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en 
ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna, bl a när det gäller garantitider och ansvar. 
I branschen har det dock noterats tendenser till krav från beställare på allt längre garantitider i 
samband med att AB 04 publicerades. 
 

Rekommendation 
Garanti vid styckeförsäljning 
• I samband med styckeförsäljning av storköksapparater rekommenderas BFS’ medlemmar 

att följa BFS’ allmänna leveransbestämmelser, av vilka framgår att ”säljarens ansvar 
begränsas till fel som visar sig inom tolv månader räknat från avlämnandet”. 

 
Garanti vid entreprenad 
• I samband med leverans av storköksapparater vid entreprenader, rekommenderas BFS’ 

medlemmar att följa AB 04 av vilka framgår följande: 
”Om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna gäller följande. Garantitiden är …….. 
två år för material och varor…..” 

 
Reglering av kostnader för resor, frakt och arbete 
• I samband med garantireparationer under det första garantiåret rekommenderas BFS’ 

medlemmar att inte ta betalt för resekostnader. 
• Flyttbara produkter, 1-fas, max 50 kg, skickas/inlämnas till närmaste servicegivare. BFS 

rekommenderar sina medlemmar att stå för fraktkostnaden under det första garantiåret. 
 
• I samband med entreprenader rekommenderas BFS’ medlemmar att, under det andra 

garantiåret, ta ut en avgift om 4% av apparatpriset för att täcka in kostnader för 
reservdelar och arbetstid.  

• BFS rekommenderar också att rese- eller fraktkostnader under det andra garantiåret 
betalas av kunden, både när det gäller fasta och rörliga storköksapparater. 
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Förutsättningar för att garantin ska gälla 
• Att produkten används för det den är avsedd. 
• Att bruksanvisningen följts. 
• Att produkten är rätt installerad. 
• Att produkten är rätt underhållen. 
• Att reparationer är utförda av servicegivare som leverantören auktoriserat. 
 
 
 

Garantins omfattning 
 
Garantin gäller brister i  
Konstruktionen 

• Maskinen ger ej avsett resultat 
• Felaktigt komponentval 
• Placering av komponenter 
• Felaktiga instruktioner 

 
Material 

• Komponentfel 
 
Tillverkning 

• Bristfällig och/eller felaktig 
montering av komponenter. 

• Interna läckor 
• Gradning 
• Interna el-kopplingar, 

lösa/felkopplade 
• Dålig passform 

 
 

Garantin omfattar ej 
 
• Packningar/tätningar 
• Glödlampor 
• Smörjmedel 
• Skärpning av skärande verktyg 
• Slitdelar 
• Förbrukningsmaterial såsom 

packningar, smörjmedel och 
avkalkningsmedel 

• Omprogrammering av parametrar 
• Ej påvisbart fel 
• För låg temperatur eller tryck på 

inkommande media 
• Säkringar i el-central 
• Säkringar/glödlampor som kan bytas 

utan verktyg 
• Rengöring av kondensor, diskarmar, 

värmeväxlare, silar, inkommande 
vattenfilter, avkalkning samt övrig 
rengöring av produkten i sin helhet. 
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