
Casall Professional Garanti 

Alla Casall PRO produkter är garanterade att vara fria från brister i material och utförande. Garantin 
omfattar produkter mot tillverkningsfel och garantiperioden påbörjas vid leveransdatum. Med förbehåll 
för avsnittet undantag, gäller garantin för minst den period som anges i separata dokument indelade 
per produktgrupp. 

Fodringsförfarande 

Vid ett garantianspråk ska det alltid skickas till infopro@casall.se och anges med fullständiga uppgifter 
om hur och när produkten/produkterna har använts, det fel eller skada som identifierats och 
kontaktuppgifter tillsammans med bild/bilder. 

Därefter sker en bedömning av anspråken samt om produkten ska repareras eller bytas ut, eller om en 
kredit eller återbetalning kommer att göras och huruvida produkten eller produkterna måste returneras 
till Casall för kvalitetskontroll. 

Undantag 

Casall ska inte vara ansvarig enligt garantin om: 

• Defekten(Skadan) har uppstått till följd av bristande lagring, omhändertagande eller bristande 
underhåll av produkterna, eller 

• Defekten uppstått till följd av normalt slitage, korrosion på grund av svettning, försummelse 
eller användning av produkterna för annat ändamål än det avsedda ändamålet eller vid 
onormala användningsförhållanden. 

• Defekten gäller klistermärken /print eller ändkapslar. 
• Flisning/kantstötning av målade ytor, inklusive men inte begränsat till kettlebells. 
• Garantitiden för respektive produkt utgått, t.ex. klädsel på dynor är begränsat till 6 månader. 
• Defekt på grund av att produkten, inklusive men inte begränsat till viktskivor, används på 

olämpligt golv, dvs betong, trä eller särskilt hårda ytor. Lämpligt golv rekommenderas för att 
förlänga livslängden på fria vikter och funktionell utrustning. 

• Defekt som härrör från att ”slamma” slänga eller släppa produkter som inte är avsedda för 
detta ändamål, inklusive men inte begränsade till corebag, coreball och medicinbollar samt 
hantlar, fasta skivstänger och kettlebells. Skeva hantlar är t.ex. ett tydligt tecken på felaktigt 
användande. 

• Defekten gäller efterdragning av bultar och muttrar. Regelbundet underhåll krävs för dessa 
produkter. 

• Eventuella transportskador 

 

Casall skall inte vara ansvariga, i kontrakt eller skadeståndsansvar, inklusive förbehållsförbud eller 
andra förklaringar (annat än bedrägliga förvrängningar) eller på annat sätt som hänför sig till eller i 
samband med ett krav på ekonomiska förluster (inklusive men Utan begränsning förlust av vinst, 
intäkter, kontrakt, affärsverksamhet eller förväntade besparingar); Förlust av goodwill eller rykte eller 
särskilda eller indirekta förluster som uppkommit eller som uppstår på grund av eller i samband med 
användandet av produkterna. Casall aggregerade ansvar (oavsett om det är kontrakt, skadestånd eller 
annat) för förlust eller skada skall under alla omständigheter begränsas till ett belopp som motsvarar 
det belopp som betalats eller betalas för produkten eller produkterna.  

 

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA VÅR KUNDSUPPORT IDAG PÅ:  

infopro@casall.se 

 

 


