
Produktinformationsgaranti 
 

ACCO Brands garanterar att våra produkter och delar är fria från fel vad gäller material och tillverkning under 

en period av 24 månader från inköpsdatumet om de används normalt. Under den här perioden kommer vi att 

reparera eller ersätta den felande produkten eller delen i enlighet med följande garantivillkor: 

• Garantin gäller endast fel i material eller tillverkning under normal användning och täcker inte skador 

på produkten eller delar som uppstår från: ändring, reparation, modifiering eller service som utförs 

av andra än ett auktoriserat servicecenter för ACCO. 

• Olyckor, försummelse, missbruk eller felaktig användning på grund av att personen inte följt vanliga 

bruksanvisningar för den här sortens produkt kommer att göra garantin ogiltig. 

• Inget i garantin kan frånta ACCO ansvaret i förhållande till dödsfall eller personskada som uppstår på 

grund av försummelse från ACCO. 

• Denna garanti erbjuds (i enlighet med villkoren) som tillägg, och påverkar inte dina rättigheter. 

Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor angående garantin. 
 

Tilläggsgaranti 

ACCO Brands garanterar att dokumentförstörarens knivblad är fria från fel vad gäller material och tillverkning 

under ett antal år – beroende på maskin – från ursprungskundens inköpsdatum. 

*Notera att knivbladen slits ned vid rivning av fästa ark (häftklamrar och gem). Detta omfattas inte av 

garantin. 

En del dokumentförstörare har tillverkats för att riva ett visst antal kreditkort och/eller CD-skivor under 

garantiperioden. Se instruktionsmanualen för mer information. Notera: 

• Om alltför många kreditkort och/eller CD-skivor rivs så ogiltigförklaras den förlängda garantin för 

knivarna. 

• Olämplig användning av maskinen (d.v.s. försök att riva saker som maskinen inte är tillverkad för) 

kommer att göra den extra garantin ogiltig. 

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning och domstolar i England ska utöva 

exklusiv domsrätt. 
 

Ersättningsmaskin 

Kontakta ACCO:s kundtjänst i ditt land om det uppstår tekniska problem med din produkt under 

garantiperioden. Du hittar en lista med adresser och telefonnummer på: www.rexeleurope.com/service. 

Beroende på diagnostik och modell kommer vi antingen att ordna ett besök från en tekniker eller be dig 

återlämna dokumentförstöraren till ACCO. Om du lämnar in dokumentförstöraren kommer ACCO att, efter 

eget gottfinnande och i enlighet med lagen, antingen (i) reparera dokumentförstöraren med hjälp av nya eller 

begagnade delar eller (ii) byta ut dokumentförstöraren mot en ny eller begagnad dokumentförstörare som 

motsvarar den dokumentförstörare som den ersätter. 
 

Oljegaranti 

Din maskin kommer att fungera längre om du använder rätt olja. Sämre olja kan göra att din maskin går 

sämre, och kan till och med skada den. Rexel-oljan har genomgått noggranna tester och kvalitetsprocesser 

och är därför den enda godkända oljan för Rexels dokumentförstörare. Alla andra oljor gör garantin ogiltig. 

http://www.rexeleurope.com/service
http://www.rexeleurope.com/service


Product Code Produktnamn Garanti Garanti 

  Period Knivar 

1758025 Easyfeed-dokumentförstörare SC170, skärning i remsor 2 år 7 år 

1758055 Easyfeed-dokumentförstörare CC175, korsskärning 2 år 7 år 

2100880 V120-dokumentförstörare, skärning i remsor 2 år 10 år 

2100884 V125-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 10 år 

2100885 V125-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 10 år 

2100888 P180CD-dokumentförstörare, skärning i remsor 2 år 10 år 

2100890 P185-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 10 år 

2101337 Promax-dokumentförstörare V60WS, skärning i remsor 2 år 5 år 

2101339 Promax-dokumentförstörare V65WS, skärning i remsor 2 år 7 år 

2101340 Promax-dokumentförstörare V65WS, skärning i remsor 2 år 7 år 

2101808 Prostyle-dokumentförstörare, skärning i remsor 2 år 7 år 

2101826 Silencio-dokumentförstörare V30WS, skärning i remsor 1 år 3 år 

2101832 Officemaster-dokumentförstörare CC175, korsskärning 2 år 7 år 

2101842 Whisper-dokumentförstörare V30WS, skärning i remsor 1 år 3 år 

2101843 Whisper-dokumentförstörare V35WS, korsskärning 1 år 3 år 

2101994 Mercury-dokumentförstörare RES1223, skärning i remsor 2 år 7 år 

2101995 Mercury-dokumentförstörare REX1023, korsskärning 2 år 7 år 

2102020 Alpha-dokumentförstörare, skärning i remsor 1 år 3 år 

2102023 Alpha-dokumentförstörare, korsskärning 1 år 3 år 

2102395 Mercury-dokumentförstörare REX1630, korsskärning 2 år 10 år 

2102402 Mercury-dokumentförstörare RSS2030, skärning i remsor 2 år 10 år 

2102407 Mercury-dokumentförstörare RSM1130, mikroskärning 2 år 10 år 



2102411 Mercury-dokumentförstörare REX1632, korsskärning 2 år 10 år 

2102417 Mercury-dokumentförstörare RDS2250, skärning i remsor 2 år 20 år 

2102421 Mercury-dokumentförstörare RDX1850, korsskärning 2 år 20 år 

2102425 Mercury-dokumentförstörare RDM1150, mikroskärning 2 år 20 år 

2102429 Mercury-dokumentförstörare RDSM750, supermikroskärning 2 år 20 år 

2102433 Mercury-dokumentförstörare RDS2270, skärning i remsor 2 år 20 år 

2102437 Mercury-dokumentförstörare RDX2070, korsskärning 2 år 20 år 

2102443 Mercury-dokumentförstörare RLS32, skärning i remsor 2 år 20 år 

2102446 Mercury-dokumentförstörare RLX20, korsskärning 2 år 20 år 

2102449 Mercury-dokumentförstörare RLM11, mikroskärning 2 år 20 år 

2102452 Mercury-dokumentförstörare RLSM9, supermikroskärning 2 år 20 år 

2102463 Mercury-dokumentförstörare RSS2232, skärning i remsor 2 år 10 år 

2102560 Duo-dokumentförstörare, korsskärning 1 år 3 år 

2102563 Prostyle+-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 7 år 

2102564 Mercury-dokumentförstörare REM723, mikroskärning 2 år 7 år 

2102565 Mercury-dokumentförstörare RDM1170, mikroskärning 2 år 20 år 

2102566 Mercury-dokumentförstörare RDSM770, supermikroskärning 2 år 20 år 

2103009 Dokumentförstörare med bred öppning RLWSFM9, 
supermikroskärning 

2 år 20 år 

2103025 Dokumentförstörare med bred öppning RLWX25, 
korsskärning 

2 år 20 år 

2103026 Dokumentförstörare med bred öppning RLWM26, 
mikroskärning 

2 år 20 år 

2103035 Dokumentförstörare med bred öppning RLWS35, skärning i 
remsor 

2 år 20 år 

2103039 Dokumentförstörare med bred öppning RLWX39, 
korsskärning 

2 år 20 år 



2103047 Dokumentförstörare med bred öppning RLWS47, skärning i 
remsor 

2 år 20 år 

2103060 Auto+ 60X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 5 år 

2103080 Auto+ 80X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 5 år 

2102559 Auto+ 100X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 7 år 

2103175 Auto+ 175X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 10 år 

2103175 Auto+ 200X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 10 år 

2103250 Auto+ 300X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 20 år 

2103500 Auto+ 500X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 20 år 

2103750 Auto+ 750X-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 20 år 

2104100 Auto+ 100M-dokumentförstörare, mikroskärning 2 år 10 år 

2104200 Auto+ 200M-dokumentförstörare, mikroskärning 2 år 10 år 

2104300 Auto+ 300M-dokumentförstörare, mikroskärning 2 år 15 år 

2104500 Auto+ 500M-dokumentförstörare, mikroskärning 2 år 20 år 

2107500 Auto+ 750M-dokumentförstörare, mikroskärning 2 år 20 år 

2102535 Style RC-dokumentförstörare, skärning i remsor 1 år 3 år 

2104007 Prostyle+ 7-dokumentförstörare, korsskärning 2 år 3 år 

2104005 Prostyle+ 5-dokumentförstörare, korsskärning 1 år 3 år 

2104004 Prostyle+ SC-dokumentförstörare, skärning i remsor 1 år 3 år 

2104010 REM820-dokumentförstörare, mikroskärning 2 år 7 år 

 


