
Antigravity Batteries lämnar 3

materialfel under förutsättning att köpet har registrerats senast 30 da

uppvisande av kvitto. Garantin är ej överlåtbar och retur av varor accepteras endast från 

Garantin gäller

Batteriet har orsakats fysisk skada, felaktig installation eller modifieringar.

Laddning via batteriladdare avsedd för bly/syra batterier.

Laddning via laddare som ej är avsedd för lithium batterier med max volt ej över 14,6v.

Överladdning som ett resultat av defekt laddningsregulator eller fel i

Överladdat batteri över 14,7 volt eller under 10 volt.

Överdrivet kraftuttag över angivet CCA enligt specifikation.

Dränering av batteriet till under 10 volt via smygströmmar i 

3-års garanti gäller från inköp

1-5 månader=100% utbyte, 6

13-24 månader=50% på gällande prislista, 24

Det är köparens ansvar att betala returfrakt för returnerat bat

Garanti och ersättningsanspråk gäller endast produkten. Ersättningsanspråk gällande skada på 

fordon, tredje part samt ev. övriga merkostnader accepteras ej.

Samtliga garantianspråk skall ställas till tillverkaren (Ant

  

Garanti villkor 

Antigravity Batteries lämnar 3-års garanti till ursprungsköparen vad gäller fabrikations

fel under förutsättning att köpet har registrerats senast 30 dagar efter inköpsdatum

. Garantin är ej överlåtbar och retur av varor accepteras endast från 

ursprungsköparen. 

Garantin gäller EJ vid följande situationer: 

Batteriet har orsakats fysisk skada, felaktig installation eller modifieringar.

Skada genom kortslutning. 

Laddning via batteriladdare avsedd för bly/syra batterier. 

Laddning via underhålls laddare. 

Laddning via laddare som ej är avsedd för lithium batterier med max volt ej över 14,6v.

erladdning som ett resultat av defekt laddningsregulator eller fel i fordonets laddsystem.

Överladdat batteri över 14,7 volt eller under 10 volt. 

Överdrivet kraftuttag över angivet CCA enligt specifikation. 

Dränering av batteriet till under 10 volt via smygströmmar i elsystemet

års garanti gäller från inköpsdatum med följande ersättningsintervaller.

5 månader=100% utbyte, 6-12 månader= 75% på gällande prislista.

24 månader=50% på gällande prislista, 24-36 månader=25% på gällande prislista.

Det är köparens ansvar att betala returfrakt för returnerat batteri.

språk gäller endast produkten. Ersättningsanspråk gällande skada på 

fordon, tredje part samt ev. övriga merkostnader accepteras ej.

 

Samtliga garantianspråk skall ställas till tillverkaren (Antigravity Batteries) direkt.

Antigravity Batteries 

3346 Colonial Ave. 

90066 Los Angeles, CA 

001 310 405 4205 

info@antigravitybatteries.com 

 

fabrikations och/eller 

gar efter inköpsdatum eller 

. Garantin är ej överlåtbar och retur av varor accepteras endast från 

Batteriet har orsakats fysisk skada, felaktig installation eller modifieringar. 

 

Laddning via laddare som ej är avsedd för lithium batterier med max volt ej över 14,6v. 

fordonets laddsystem. 

 

elsystemet. 

sdatum med följande ersättningsintervaller. 

12 månader= 75% på gällande prislista. 

36 månader=25% på gällande prislista. 

teri. 

språk gäller endast produkten. Ersättningsanspråk gällande skada på 

fordon, tredje part samt ev. övriga merkostnader accepteras ej. 

igravity Batteries) direkt. 


