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Garantier Casall PRO 

Kategori Produkt Garanti 
Styrka   
 Skivstänger 3 år 
 Handtag 1 år 
 Lås 1 år 
 Handtag i tyg, tpu/gummi och konstläder 6 m 
 Viktskivor* 2 år 
 *bumper plate 5 kg 6 m 
 Hantlar 3 år 
 Fasta skivstänger 3 år 
 Bänkar 2 år 
 Ställningar 2 år  
 Maskiner1 2 år 
 Plattform 2 år 
 Förvaring 5 år 
   
Funktionellt   
 Plyobox 1 år 
 Kettlebells 2 år  
 Bollar 1 år 
 Bags 1 år 
 Viktväst 1 år 
 Battle rope 1 år 
 Släde 1 år 
 Ribbstol 1 år 
 Pull up  2 år 
 Gymringar 1 år 
 Body trainer 1 år 
 Produkter i tpu/gummi, tyg och plast2 6 m 
 No limit timer 1 år 
 Hopprep 6 m 
 Anchor bracket 2 år 
 Förvaring 5 år 
   
Cardio   
 Air bike Pro 6 m 
 Air Run Pro 6 m 
   
Rigg   
 Riggdelar 3 år 
 Riggtillbehör 2 år 

 
1 Gäller ej dynor eller vajrar  
2 Elastic bands, loop band, Ab strap, revvl one, roll out ladder, ab mat, Ab roller, Hurdle, small marking cone   
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Gruppträning   
 Boxhandskar och mitts 6 m 
 Box säck 1 år 
 Väggfäste 2 år 
 Box fjäder 1 år 
 Träningsmattor 6 m 
 Yoga block 6 m  
 Yoga Strap 6 m 
 Gym bollar 1 år 
 Pumpstång 1 år 
 Pumpvikter 2 år 
 Pumplås 1 år 
 Exetube 6 m 
 Step up bräda 1 år 
 Balansbräda 1 år 
 Förvaring 5 år 
   
Uppvärmning   
 Produkter i pvc-, abs- plast3 1 år 
 Pressure point ball 1 år 
 Produkter i pe-plast4 6 m 
   
Interiör    
 Inredning, hyllor  1 år 
 Golv 2 år 
   

  

 
3 Balance cushion, balance board, pressure point ball 
4 Foam roll, tube roll 
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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. 

Fodringsförfarande 
Vid ett garantianspråk ska det alltid anmälas via vår serviceportal, service.casall.se, 

med fullständiga uppgifter gällande hur och när produkten har använts, det fel eller 

skada som identifieras tillsammans med bilder på skadan. Här skrivs även företags- 

och kontaktuppgifterna med. Vid ett godkänt garantianspråk rådgörs huruvida 

produkten ska repareras, bytas ut eller om en kredit eller återbetalning ska göras. 

Produkterna kan komma behöva returneras till Casall PRO för kvalitetskontroll.  

Undantag 
Casall PRO ska inte vara ansvarig enligt garantin om: 

 Det härrör normalt bruksslitage 

 Defekten eller skadan har uppstått till följd av bristande lagring, 

omhändertagande eller underhåll av produkten 
 Defekten uppstått till följd av exempelvis korrosion på grund av svettning, 

försummelse eller användning av produkterna för annat ändamål än det som 

är avsett eller vid onormala användningsförhållanden 

 Eventuella problem med ytliga klistermärken/print eller ändkapslar 

 Flisning/kantstötning av målade ytor, inklusive men inte begränsat till 

kettlebells 

 Klädsel på dynor omfattar 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 slänga eller släppa produkter som inte är avsedda 
för detta ändamål, inklusive men inte begränsade till hantlar, fasta 

skivstänger och kettlebells. Skeva hantlar är ett tydligt tecken på missbruk 

och kan utesluta produkten från garanti 

 Defekt som härrör från ”slammande” av produkter som inte är avsedda för 

detta ändamål, inklusive men inte begränsade till Core Bag, Wall Ball och 

Medicinbollar 

 Lossning av bultar och muttrar. Regelbundet underhåll krävs för dessa 

produkter 

 Eventuella transportskador 

https://service.casall.se/
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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 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 tillhandahållandet 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 

en incident eller serie av incidenter hänförliga till en orsak. 

 

Kontakta oss för ytterligare information genom att maila infopro@casall.se 
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Garantier Matrix Fitness 

Kategori Produkt Garanti 
Kondition  Serier*  Vision 
 Ram 7 år 5 år 
 Svetsade delar 5 år 2 år 
 Motor 5 år 3 år 
 Elektronik/Mekanik/Drivenhet 2 år 2 år  
 Slitdelar/Plastdetaljer  1 år 1 år 
 Ytbeläggningen 1 år 1 år 
 Hårdvara  6 m 6 m 

* Performance, Endurance, Functional, Indoor Bikes,  

Ram: Det som är sammansvetsat, ej löstagbara delar. 

Svetsade delar: Det som är sammansvetsat och löstagbara delar. 
Elektronik: VA modul, tuner, choke, filter, hiss motor, UCB, HR, MCB, omvandlare, 

generator, kablage, DC broms, etc. 

Mekanik: Fram/Bak valsar, remspännare, justerhandtag, 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. 

 

Kategori Produkt Garanti 
Styrka  Serier*  G1, MX4   
 Ram 10 år 5 år 
 Viktpaket 5 år 3 år 
 Elektronik/Mekanik/Drivenhet 2 år 2 år  
 Slitdelar  1 år 1 år 
 Ytbeläggningen 1 år 1 år 
 Hårdvara  6 m 6 m 

* Ultra, Versa, Aura, Magnum, Medical 

 

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. 
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Garantivillkor Matrix Fitness produkter 
 

Garanti är endast giltig med de villkor som anges nedan: 
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 t.ex. plastkåpor. 

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