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Gratulerar till Er Swegon CASA Komplett installation med ljudgaranti! 

 

Ni har nyligen valt att investera i ett Swegon CASA Komplett ventilationssystem. Tack vare 
detta har Ni nu gett er själva en trygghet med Swegons unika ljudgaranti, som innebär att 
Swegon garanterar att den ljuddata som redovisats i er CASA Komplett 
projektsammanställning. Garantin gäller i 3 månader från det att systemet överlämnats. 
För närmare villkor, se nästa sida.  

 

Med ett CASA Komplett ventilationssystem kan du vara säker på att du har ett system som är 
korrekt konstruerat enligt dagens krav på luftomsättningar med högkvalitativa produkter. 

 

Vid eventuella frågor gällande CASA komplett erbjudandet, eller garantins omfattning, 
hänvisas till Swegons konsumenthemsida: http://www.swegon.se/konsument/ 

 

 

Mvh 

Swegon Sverige AB 
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Swegon CASA Komplett Ljudgaranti 
Garantiförutsättningar konsument 
Swegon garanterar att de ljuddata som framgår av den enskilda CASA Komplett projektsammanställningen 
uppfylls och bibehålls under 3 månader från överlämnande av komplett system.  
 
Garantin gäller system installerade komplett med Swegons produktsortiment bestående av aggregat, till- och 
frånluftsdon, huv, galler och Climate recovery kanalsystem, och endast system sålda till privatkonsumenter för 
privat bruk i privata hushåll. Garantin gäller vidare endast vid nyinstallation av system utfört enligt Swegons 
CASA Komplett Projektsammanställning gällande materialval, luftflöden och placering av ingående 
komponenter (systemlayout). Garantin gäller inte om ljudnivån inte bibehålls på grund av en olyckshändelse, 
vanvård, onormalt brukande eller annat sådant jämförligt förhållande på konsumentens sida.    
 
Redovisade garanterade ljuddata inkluderar endast ljud alstrat av ventilationssystemet och dess ingående 
komponenter. Vid eventuellt garantianspråk skall konsumenten redovisa tre ljudnivåer för det specifika 
rummet till Swegon: 1) Garanterad ljudnivå utifrån projektsammanställning, inklusive säkerhetsmarginal 2) 
uppmätt ljudnivå 3) Uppmätt ljudnivå med ventilationssystemet avstängt. Den 3:e mätningen är för att 
separera ljud från ventilationssystemet från övrigt bakgrundsljud. Mätningar skall utföras i enlighet med SP 
Rapport 2015:02 (Sveriges provningsanstalt, numera RISE) ”Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd 
av SS-EN ISO 10052/16032” – Översiktsmetod. 
 
För att ljuddata gällande överhörning som presenteras i CASA Komplett projektsammanställning skall omfattas 
av garantin, måste ljudmätningar ha utförts av auktoriserad akustiker innan installation av ventilationssystem 
påbörjats. I annat fall exkluderas redovisade data för överhörning från garantin på grund av brist på möjlighet 
till jämförelse av förutsättningar innan installation. 
 
Eventuella garantianspråk ska anmälas till Swegon utan oskäligt dröjsmål från det att konsumenten upptäckt 
den påstådda avvikelsen. Garantianspråk som görs inom 14 dagar från det att den påstådda avvikelsen 
upptäcktes ska alltid anses ha skett utan oskäligt dröjsmål. Anmälan ska göras genom att fylla i 
reklamationsblankett som finns tillgänglig för nedladdning på http://www.swegon.se/konsument/ 
 
När konsumenten har anmält garantianspråket kommer Swegon och konsumenten överens om en tid för 
garantiuppföljning. Under uppföljningen kommer systemet felsökas och åtgärdsanalys tas fram.  
 
För det fall Swegon under besöket bedömer att ljudnivån för ett eller flera rum är högre än den garanterade 
ljudnivån och att garantibrott därmed föreligger kommer Swegon presentera en åtgärdsplan för att uppfylla 
utlovade ljudnivåer enligt CASA Komplett projektsammanställning. Därefter kommer Swegon tillse att 
åtgärderna kostnadsfritt utförs för konsumenten. 
 
Skulle garanterade ljudnivåer även efter åtgärd ej uppnås utfaller en kompensation om 5 000 SEK till 
konsumenten. Beloppet utbetalas av Swegon inom 30 dagar efter åtgärd. Oaktat om ljudnivåerna efter åtgärd 
uppnås eller ej kommer dock Swegon därutöver ersätta konsumenten för de kostnader konsumenten haft i 
anledning av garantianspråket, t.ex. kostnader för redovisning av ljudnivåerna.  
 
Detta är en tillverkargaranti som gäller utöver konsumentens rättigheter enligt lag. Konsumentens rättigheter 
enligt lag påverkas således inte av denna garanti.  
 
Garantigivare 
Swegon Sverige AB 
Box 300 
SE-535 23 Kvänum 
casakomplett@swegon.se 
http://www.swegon.se/konsument/ 


