PRODUKTGARANTI

All kabel som leveres fra Draka Norsk Kabel AS garanteres å være i samsvar med de o
 ppgitte
tekniske spesifikasjoner for kabelen. Denne garantien omfatter såvel bruk av m
 aterialer, som
konstruksjon og egenskaper til kabelen. Dersom produktet eller spesifikasjonen e ndres,
gjelder garantien for den siste revisjonen som kabelen ble levert i henhold til.
Garantien omfatter alle produksjons- og konstruksjonsfeil som kan tilbakeføres til
uoverensstemmelse med gjeldende spesifikasjon. Feil som skyldes mangler i kundens egen
kravspesifikasjon, eller feil i håndtering, installasjon eller bruk av kabelen, omfattes ikke av
denne garantien.
Draka Norsk Kabels generelle produktgaranti gjelder for en periode på 3 år fra leveringsdato. Garantien innebærer at Draka Norsk Kabel erstatter defekt kabel med ny kabel av
samme eller tilsvarende type.
Draka Norsk Kabel bærer ikke ansvar for indirekte skader i form av kostnader ved
nyinstallasjon, driftsavbrudd, tapte inntekter o.l. som følge av feil på levert produkt eller for
sen levering av produkt.
Draka Norsk Kabel garanterer at alle kabeltyper er utviklet, konstruert og produsert i
henhold til anerkjente kvalitetsprinsipper og at løpende produksjon er underlagt g rundig
kvalitetskontroll. Vårt ISO 9001 sertifiserte kvalitetssikringssystem sikrer at kundens
interesser ivaretas. Systemet er underlagt jevnlige revisjoner.
Draka Norsk Kabel har som mål at all produksjon skal skje med størst mulig grad av s ikkerhet
for ansatte, produkter og omgivelser. Systemer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet er
derfor en integrert del av vårt kvalitetssystem. Som en bekreftelse på dette, er vi sertifisert
etter OHSAS 18001.
Draka Norsk Kabel har videre forpliktet seg til å følge alle relevante miljøkrav og l ovgivning.
Vi legger stor vekt på at produktene ikke skal inneholde miljøfarlige stoffer, at de skal være
risikofrie ved anvendelse, gjenvinnbare, eller i det minste kunne vrakes på en miljømessig
forsvarlig måte. Som en bekreftelse på dette, er vi sertifisert etter ISO 14001.
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