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Använd kapellet på rätt sätt 
 
Våra kapell är gjorda för att hålla regnvatten ute på vanliga cykelturer i regn, dimma och snö. Tyget på 
suffletten är alltså gjort för att hålla vatten ute på en normal resa, och kommer generellt inte att ha några 
utmaningar att få in vatten. 
 
Observera att alla dragkedjor måste stängas innan man monterar et kapell, så ingångarna kan öppnas. 
 
Kapellet är designad, så att du kan ta på dig den innan cykelturen, och sedan ta av den när du är klar med 
cykelturen. Så suffletten kan torka inför nästa regniga resa, precis som en vanlig regnjacka. 
 
Det är fördelaktigt att impregnera huven kontinuerligt för att öka livslängden på den, 
impregneringsprodukter finns att köpa i de flesta stormarknader och skohandlare. Kapellet behandlas när 
den är ny, men denna behandling minskar naturligtvis kontinuerligt på grund av vind, vatten och sol. 
 
En del av våra kunder väljer att använda sitt kapell för mer permanent skydd av sin lastcykel, eller låta 
kapellet sitta längre än cykelturen. Om du väljer att göra detta måste kapellet bytas ut mycket oftare. 
Notera också att resåren är gjorda av gummi, därför bör du också förvänta dig att dessa byts ut regelbundet. 
 
Nya kapellar kan köpas från endast 839 SEK här: 
 
https://amladcyklar.se/?s=kapell&post_type=product. 
 
Vår rekommendation är dock att använda ett cykelgarage för ett mer permanent skydd av hela cykeln. Ett 
cykelgarage kostar endast 715 SEK och ger ett mycket bättre skydd av cykeln. Denna kan köpas i vår butik 
online på: 
 
https://amladcyklar.se/?s=garage&post_type=product 
 
Alternativt kan du köpa ett regnskydd för frontlasten på din cykel från endast 427 SEK här: 
 
https://amladcyklar.se/produkt/regnskydd-till-boxen-el-ladcykel/ 
 
 
Är dit kapell trasig? 
 
Du har självklart 2 års garanti på din lådcykel, men på rörliga delar som t.ex. kapelldragkedjor, kapellresår, 
däck, kedja och bromsbelägg, denna rätt är enligt lag annorlunda. Dessa är slitdelar som används och bärs 
varje dag, därför omfattas det inte av samma rättigheter. 
 
Tänk förresten alltid på att klaga direkt efter att skadan inträffat och senast 2 månader efter. 
 
Hos Amladcyklar ger vi dock en extra lång garantitid. Vi byter alltså ut defekta kåpor upp till 3 månader efter 
köpet (räknat från inköpsdatum till datum för mottagande av huven) vid rörliga delar, som gått sönder. Själva 
reklamationen bedöms först, när vi har fått kapellet. 
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Dit kapell är mindre än 3 månader gammal 
 

Om dit kapell är upp till 3 månader gammal (Fakturadatum till mottagningsdatum hos Amladcykler) 
repareras kapellet (oftast) eller ersätts med en ny efter provning av Amladcyklar. 
Detta gäller dock endast om det finns tecken på tillverkningsfel, och det inte finns några synliga 
tecken på skador efter felaktig användning / yttre skador etc.. Observera att utbyte kan ta upp till 5 
arbetsdagar. 
 
• Kalechen inkl .: 
 
o Kopia på faktura 
o Rensa avsändaradress inkl. mejl och telefonnummer 
o Beskrivning av defekt orsak 
 
skickas till varumottagningen på: 
 
Amlad cyklar, 
Steen Blichers Vej 20, 
DK-2000 Frederiksberg 
Danmark 
 
Vi kontrollerar sedan skadorna och bedömer om huven går att laga (oftast) eller om den ska bytas ut 
mot en ny huva. Vi skickar den lagade huven eller en ny retur eller så kan denna hämtas i något av 
våra utställningslokaler efter överenskommelse. 
 
 

Dit kapell är över 3 månader gammal  
 

• Under tiden efter 3 månader från köpet erbjuder vi tyvärr inte reparation av skador på huven/byte 
av ny huva. 

• Ofta kan man dock reparera en ev skada genom att helt enkelt t.ex. att sy ett resår på eller byta ut en 
dragkedja. Ofta hjälper även den lokala skräddaren gärna till med detta för mycket små belopp. 
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