
Kondition Garanti

* 3 / 5 / 7 Serie * S-Drive/S-Force * Rower * Training Cycle * 1 Serie

Ram 7 år 5 år

Motor 5 år 3 år

Elektronik/Mekanik/Drivenhet 2 år 2 år

Slitdelar/Plastdetaljer 1 år

Ytbeläggning 1 år 1 år

Hårdvara 6 mån 6 mån

1 år

Styrka Garanti

* Ultra * Aura * Versa * Magnum * Medical * G1 * MX Circuit trainer

Ram 10 år 5 år

Viktpaket 5 år 3 år

Elektronik/Mekanik/Plastdetaljer 2 år 2 år

Slitdelar 1 år

Ytbeläggning 1 år 1 år

Hårdvara 6 mån 6 mån

1 år

Ram: Det som är sammansvetsat, ej löstagbara delar.

Elektronik: VA modul, tuner, choke, filter, hiss motor, UCB, HR, MCB, omvandlare, generator, kablage, DC broms, etc.

Mekanik: Fram/Bak valsar, remspännare, juster handtag, sadelstolpe, pedal arm, länk arm, vevaxel, remskiva, etc.

Slitdelar: Pedalremmar, pedaler, fläkt, nödstopp clips, elastomer, löpmatta, löpplanka, drivremmar, strömsladd, overlay, foam grip, 

dekaler, dyna, sadel, batterier, etc.

Plastdetaljer: Motorkåpa, sidokåpa, konsolkåpa, ändstycke, etc.   

Ytbeläggning:  Lackering / platering av ram, armar, handtag, etc.      

Hårdvara: Skruvar, bultar,muttrar och brickor.

Ram: Det som är sammansvetsat, ej löstagbara delar.

Elektronik: Räkneverk, strömsladd, pekskärm, RFID modul, PCB, etc.

Mekanik: Lager, remskiva, dämpare, fjäder, etc.  

Slitdelar: Foam grip, dekaler, kevlarbälte, vajer, klädsel, batterier och tillbehör som justerhandtag, karbinhakar, aluminium ändkåpa.

Plastdetaljer: Toppkåpa, fram-och bakkåpa, ändkåpa, etc.           

Ytbeläggning:  Lackering / platering av ram, armar, handtag, etc.

Hårdvara: Skruvar, bultar,muttrar och brickor.

1. Produkten är i ägo av den ursprungliga köparen.

2. Att underhåll som beskrivs i underhållsdokument efterföljs.

Garanti gäller inte följande.

1. Skador på utrustning om upphovet är elektriska ledningar som inte överensstämmer med Matrix Fitness specifikationer.

2. Matrix Fitness/Casall Professional AB är under inga omständigheter skyldig till ersättning för skada på någon person eller egendom 

vid bruk av produkten.

3. Matrix Ultimate™ löpbräda kommer inte ersättas om inte båda ytorna är utslitna.

4. Produkterna skall endast användas i temperaturkontrollerade lokaler, dock ej poolrum och verkstäder.

5. Skador som uppkommit på grund av olycka, felhantering, korrosion, missfärgning av färg och plast, försummelse, översvämningar,

blixt eller naturkatastrofer av något slag.

6. Uppgradering av mjukvara

7. Uppdatering av hårdvara.

8. Kosmetiska detaljer tex. plastkåpor.

9. Skador som uppkommit pga av felaktig montering som utförts av köparen.

Garanti är endast giltig med de villkor som anges nedan:




