
SGU01, Villkor för Siba Utökad Garanti  

1. Allmänt 

Villkoren för denna garanti gäller för konsument som tecknat en Siba Utökad Garanti som 

tillhandahållits av Siba. Siba Utökad Garanti erbjuds till konsument, och kan tecknas, i samband med 

köp av utvalda produkter. Garantin gäller inte för produkt som används i näringsverksamhet. 

Sibas Utökad Garanti utökar den 1 års garanti som Siba lämnar separat vid köp av hemelektroniska 

apparater med ytterligare 1 eller 2 års garanti på nedan angivna villkor. Av garantibeviset framgår 

hur många års utökad garanti som lämnas för aktuell produkt. Garantin kan endast tecknas av 

konsument som samtidigt tecknar Solids Trygghetsförsäkring. Garantin tecknas per produkt och 

gäller för den produkt som anges på garantibeviset. 

Bestämmelserna i detta villkor anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen KKL (SFS 

1990:932). KKL innehåller i allmänhet tvingande bestämmelser om konsumenters och säljares 

skyldigheter och rättigheter vid konsumentköp.  Konsumentens lagliga rättigheter påverkas inte av 

denna Garanti. 

2.Garantins omfattning 

Garantins löptid är 12 eller 24 månader och framgår av garantibeviset. Siba Utökad Garanti börjar 
löpa 12 månader efter leverans av produkten och upphör att gälla 24 månader efter leverans då 1 års 
utökad garanti lämnas. Vid 2 års utökad garanti upphör garantin att gälla 36 månader efter leverans. 
Genom Siba Utökad Garanti svarar Siba för material- och tillverkningsfel (nedan ”fel”) som visar sig 
tidigast 12 månader efter leverans av produkten och som reklamerats senast 24 månader efter 
leverans vid 1 års utökad garanti och som reklameras senast 36 månader efter leveransen i det fall 2 
års utökad garanti lämnas.  
 
Garantin omfattar inte: 
 

1. detaljer av förbrukningskaraktär. 
2. normalt underhåll av produkten. 
3.  fel som visar sig inom 12 månader räknat från leveransdatum. 
4.  utbyte och reparation av delar på grund av normal förslitning. 
5. programvaror och deras drivrutiner och all övrig mjukvara 

 
Garantin omfattar inte heller fel  som uppkommit efter köpet om Siba gör sannolikt att: 
 

1. fel beror på försummad eller felaktig skötsel, vanvård eller något liknande förhållande  
2. produkten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller 

felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts. 
3. fel beror på en olyckshändelse, annan yttre påverkan eller därmed jämförlig händelse eller 

att försämringen beror på felaktig montering, service eller på reparation som utförts av 
annan än Siba eller av Siba anvisad verkstad eller beror på att annat än originaldelar 
monterats. 

 
3.  Avhjälpande eller omleverans 
Vid fel som Siba ansvarar för lämnar Siba Utökad Garanti ersättning för reparation (avhjälpande) av 
produkten eller ersättning genom leverans av en ersättningsprodukt (omleverans) om detta kan ske 
utan oskälig kostnad för Siba. Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller 
omleverans skulle medföra oskälig kostnad för Siba skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet 



har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna 
fullgöras till väsentligt lägre kostnad för Siba och utan väsentlig olägenhet för köparen. 
Köparen skall medverka vid avhjälpande av fel genom att lämna in produkt till butik eller verkstad i 
enlighet med Sibas anvisningar samt avhämta produkten efter reparation. Vid eventuell reparation i 
bostaden eller annat utrymme skall produkten hållas tillgänglig på avtalad tid. 

4. Prisavdrag eller hävning 
Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter 
reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag 
som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen . 
 
5. Skadestånd  
Köparen har rätt till ersättning enligt bestämmelserna i KKL för den skada köparen lider genom att 
varan är felaktig, om inte Siba visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder 
utanför Sibas kontroll som Siba inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars 
följder Siba inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit . Skadestånd lämnas inte för 
förlust i näringsverksamhet. Köparen skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 
 
6. Följder av hävning och omleverans 
Om köpet hävs eller omleverans sker skall köparen lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och 
oförminskad. 
 
Vid omleverans gäller Siba Utökad Garanti för ersättningsvaran på oförändrade villkor under 
resterande garantitid. 
 
7. Anmälan av garantifall. 
 Fel skall anmälas till Siba varuhus i Sverige och konsumenten skall vid anmälan uppvisa 
garantibeviset. 

 
Köparen skall inom skälig tid efter att köparen upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet meddela 
Siba att produkten är felaktig, i annat fall får köparen inte åberopa att produkten är felaktig. Den 
yttersta reklamationsfristen för Siba 1 års Utökad Garanti är 24 månader efter leverans av produkten 
och för Siba 2 års Utökad Garanti 36 månader efter leverans.  
 
Om det visar sig att det inte är fel på produkten, eller om felet inte omfattas av Garantin, har Siba 
rätt till ersättning för de undersökningskostnader som uppstått till följd av reklamationen och Siba 
skall upplysa köparen om detta i förväg. 
 
8. Garantin gäller för ny ägare  
Garantin följer produkten så länge den huvudsakligen används i Sverige och kan inom garantitiden 
tas i anspråk av varje privatperson som på ett lagligt sätt förvärvat varan.  
 
9.  När Garantin ska betalas 
Garantin betalas vid teckningstillfället. 


