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1. POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. med säte; 
ul. Jana Styki 26, 64-920 Piła för-
pliktas gentemot Köparen att agera 
på ett pålitligt sätt, i enighet med 
aktuella tekniska kunskaper och på 
nedan beskrivna villkor.

2. Fordonskonstruktion omfattas med 
två års garanti. Garantiperioden 
räknas fr.o.m. fordonets försälj-
ningsdatum (faktureringsdatum) 
eller datum när Köparen tar emot 
fordonet (räknas fr.o.m. den sjunde 
dagen efter att köparen fi ck veta 
om att fordonet kan tas emot) be-
roende på vad som sker först.
Med garanti omfattas endast kon-
struktion av dessa fordon som togs 
emot och trafi kgodkändes inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EU-länder tillsammans med 
Norge, Island och Lichtenstein) eller 
i Schweiz.

3. Garantirätten gäller i fall:

  tekniskt fel på fordonskonstruktion 
orsakas av ett fabriksfel eller materi-
aldefekt eller naturligt slitage

  delen skadas direkt under garanti-
perioden

  felet inte är ett garantiundantag en-
ligt vad som bestäms nedan.

Vanligt slitage - med undantag för de 
nedan nämnda förhållandena - omfat-
tas inte med garantirätt.

Köparen har rätt till gratis åtgärdande 
av felet eller skador på andra konstruk-
tionsdelar som felet orsakade (repara-
tion).

Skador får lagas endast hos POLSTER 
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 
Piła / Polen.

Andra ersättningskrav i samband med 
denna garanti utesluts. Reparations-
kostnader med hänsyn till garantikrav 
är begränsade till det aktuella konstruk-
tionsvärdet på den dag när felet som åt-
gärdas inom garantirätten uppstod.

4. Garantikrav

Garantikrav får anmälas endast om:

  alla serviskrav och tillverkares an-
visningar avseende fordons kon-
struktion har uppfyllts,

  fordonet eller dess konstruktion inte 
har modifi erats sedan fordonet läm-
nade fabriken. 

Samtidigt med garantianmälan ska ser-
visboken med besiktningsbevis läm-
nas in.

Garantibevis
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Garantin gäller inte på de delar som 
utbyts regelbundet under besiktning 
och underhåll av fordonet eller dess 
konstruktion.

Krav som uppstår med hänsyn till detta 
garantibevis kan tillfredsställas endast 
av

  Garantigivaren.

Garantigivaren har rätt att enligt sin 
egen åsikt åtgärda felet genom att byta 
ut delen eller laga den. Delar som byts 
ut förblir garantigivarens egendom.

5. Undantag

Denna garanti avser inte följande 
delar:

  Antenntråd
  Fjärrkontrollens batterier 
  Hjul eller däck
  Justering

  Batteriladdning eller underhåll
  Återställning av elektroniska modu-

ler om de inte skadades
  Missfärgningar
  Slitage inne i fordonet
  Lackskador
  Spruckna glasrutor
  Säkringar
  Glödlampor 
  LED-ljuskällor 
  Bilsätes dämpare

Ur garanti utesluts alla fel på tillbehör 
och alla delar som har monterats eller 
modifi erats sedan fordonet lämnade 
fabriken.

Garantirätten tillämpas inte om fel el-
ler skador har orsakats av följande:

  Köparen anmälde inte felet eller 
skadan eller hindrade att de under-
söks.

  Köparen omöjliggjorde omedelbart 
åtgärdande av felet eller skadan.

  Köparen felanvände fordonet eller 
överbelastade det (t.ex. genom att 
delta i rally, packa det med för tung 
last, trimma bilen).

  Köparen monterade fordonsdelar 
som tillverkaren inte godkänner.

  Köparen modifi erade fordonet på 
ett sätt som tillverkaren inte god-
känner.

  Köparen följde inte lagar avseende 
fordonets felanvändning eller tek-
niska besiktningar och underhåll 
(som beskrivs i bruksanvisningen). 
Detta gäller även att använda felak-
tiga smörjmedel och bruksdelar.

  Fordonet lagades på en verkstad 
utan tillverkarens auktorisering.

Ur garanti fråntas alla oavsiktliga ska-
dor eller följdskador i samband med 
fel som garantier gäller, inklusive obe-
kvämheter, transportskador, telefon-

Garantibevis
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samtal, logikostnader, förlorad vinst 
och skador på egendom.

6. Anvisningar avseende garantian-
svar om varan inte stämmer överens 
med avtal.

Fordon får besiktigas och repareras 
hos POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. ul. Jana 
Styki 16, 64-920 Piła, Polen eller på 
en av fl era auktoriserade verkstäder 
som samarbetar med POLSTER Sp. 
z o.o. Sp.k. avseende bilvärme och AC-
system (Webasto, Eberspaecher, Auto-
klima) som:

  har specialutrustning och verktyg 
samt där serviceansvarig personal 
är kompetent och ständig ökar sina 
kvalifi kationer,

  garanterat pålitlig och professionell 
service,

  underhåller fordonet på ett profes-
sionellt sätt,

  är berättigade att utföra reparations-
arbeten med hänsyn till garanti på 
fordons konstruktion, ex-gratia er-
sättning eller ansvar om varan inte 
stämmer överens med avtal,

  bekräftar i serviceboken att alla ser-
vicearbeten utförs i tid.

Var vänlig följ alla lagar och anvisning-
ar samt besiktningsschema som anges 
i serviceboken. Dessa ska följas även 
om fordonet överlämnas till tredje per-
soner för det är ett av villkoren för att 
garantirätten gäller i sin helhet.
Om fordonet inte besiktigas eller un-
derhålls enligt tidsscheman och garan-
tivillkor under hela garantiperioden, 
prövas garantianmälan endast om till-
verkaren lämnar in sitt sakkunnigutlå-
tande.

Under garantiansvaret om varan inte 
stämmer överens med avtal ska fordo-
net besiktigas:

  regelbundet,
  enligt tidsschema,
  bara hos POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. 

Jana Styki 16, 64-920 Piła / Polen,
  POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. rekommen-

derar att bilvärme och AC-system 
besiktigas och lagas endast på auk-
toriserade Webasto, Eberspaecher 
eller Autoklima verkstäder eftersom 
endast dessa företag erbjuder lämp-
liga tekniska kunskaper och special-
utrustning.

Teknisk besiktning innebär inte att fe-
let åtgärdas. Alla eventuella fel ska an-
mälas och åtgärdas separat.
Detaljerade upplysningar om besikt-
ningsfynd anges i serviceboken.

7. Anvisningar avseende garanti på 
rostfritt chassi

Garanti på rostfritt chassi som beviljas 
på ett nytt fordon gäller tills nästa be-
siktning dock inte längre än 3 år.

Garantibevis
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Garanti gäller under förutsättning att 
alla synliga skador som påpekades un-
der besiktningen eller som upptäcktes 
på ett annat sätt åtgärdas enligt tillver-
karens rekommendationer.

Garantiförlängning bevisas med en an-
teckning i serviceboken.
Garanti på rostfritt chassi gäller nya 
fordon som:

  såldes för första gången på POLSTER 
Sp. z o.o. Sp.k. handelsområdet

  som var registrerade och använda 
inom detta handelsområde den dag 
när felet anmäldes.

Garantigivaren är POLSTER Sp. z o.o. 
Sp.k.
Reparationskostnader med hänsyn till 
garantikrav är begränsade till fordons 
aktuella värde den dag när felet som 
åtgärdas inom garantirätten uppstod.

Undantag

Garanti på rostfritt chassi gäller inte i 
fall av skador som orsakades av

  olycka, yttre påverkan (t.ex. stöld, 
trafi kolycka, stenslag) samt otillräck-
ligt underhåll eller miljöpåverkan.

  att ägaren, förare eller tredje perso-
ner agerade medvetet eller gjorde 
sig skyldiga till grov vårdslöshet.

  fordonsmodifi kationer eller monte-
ring av delar som inte godkänns av 
POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

  felaktig reparation
  deltagande i rally, militära manöver 

under katastrofbekämpning eller 
under andra liknande händelser

  krig, upplopp, jordbävning eller lik-
nande händelser orsakade av force 
majeure

  fel som köparen visste om men inte 
anmälde omedelbart till POLSTER 
Sp. z o.o. Sp.k. så att de kunde åtgär-

das eller lagas enligt tillverkarens 
anvisningar.

Lycklig resa!
POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

Garantibevis
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Inledning

Denna servicebok innehåller alla upp-
lysningar avseende fordonets tekniska 
besiktningar och underhåll.

För att garantera säkerhet under an-
vändning av fordon ska alla rekom-
menderade servicearbeten utföras re-
gelbundet och enligt tidsschema.

Servicearbeten utförs av fackpersonal 
med lämpliga kompetenser och krävs 
särskilt för alla aktiviteter avseende sä-
kerhet eller för alla installationer som 
ansvarar för säkerhet.

Konstruktionslösningar från POLSTER 
Sp. z o.o. Sp.k. utvecklas och uppdate-
ras hela tiden. Därför kan även besikt-
ningsomfattning ändras.

Besiktning efter varje 100.000 km och 
inte längre än 12 månader sedan for-
dons mottagningsdatum (i fall fordon 
används under hårda förhållanden ska 
det besiktigas efter varje 50.000 km)

Servicearbetens omfattning och frek-
vens beror först och främst på fordons 
användningsförhållanden.

Vanliga användningsförhållanden:

  på motorvägar och riksvägar,
  inom regional och mellanregional 

trafi k,
  i stora städer och agglomerationer.

Hårda användningsförhållanden:

  att bromsa ofta,
  att regelbundet köra på grusvägar.

Bestäm i vilka förhållanden som bilen 
oftast används och välj den lämpliga 
servicegruppen.

Servicechefs fordonskontroll
  Fordon kontrolleras med hänsyn till 

lackskador, korrosion eller olycks-
skador.

Servicekontroll
  Att kontrollera fordon med hänsyn 

till skador på korrosionsskyddande 
ytbehandling på chassi.

  Att kontrollera fordon med hänsyn 
till lössittande delar och montage av 
AC-kompressor.

  Att kontrollera AC-kilrem.
  Att kontrollera fordon med hänsyn 

till lössittande delar och montage av 
bogseringshake.

Servicebok
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  Att kontrollera fordon med hänsyn 
till lössittande delar och montage av 
bilvärme.

  Att kontrollera fordon med hänsyn 
till lössittande delar och montage 
av AC.

  Att kontrollera fordon med hänsyn 
till skador på reservhjulsklämma.

Att kontrollera täthet och teknisk 
tillstånd

  Observera ledningsplacering och plat-
ser där de står i kontakt med bildelar!

  I fall du observerar att vätskenivån 
sänker hitta anledningen och åtgär-
da felet.

  Kontrollera alla styva och fl exibla 
kablar.

  Gummiskydd.
  Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera vätske- 
och gasnivå i AC-system

  I fall du observerar att vätske- eller 
gasnivån sänker hitta anledningen 
och åtgärda felet (anmäls separat).

Att kontrollera fungerande och tek-
nisk tillstånd

  Säkerhetsbälte: fäste, fästeförläng-
ning.

  Stolar: kontrollera fungerande, 
lössittande delar och montage.

  (dra åt skruvar och mutter med 
lämplig åtdragningsmoment).

  Hyllor: kontrollera fungerande, 
lössittande delar och montage.

  Ljudanläggning: kontrollera fung-
erande.

  Belysning: kontrollera fungerande.
  AC-system: kontrollera fungerande.

  Bilvärme: kontrollera fungerande.
  Golv: kontrollera anslutningar.
  Beklädnad: kontrollera anslutningar.
  Instigningshållare: kontrollera lössit-

tande delar och montage.
  Eldörrar: kontrollera fungerande.
  Fordons bakdörrar: funktionskontroll

Fordons glasrutor: täthetskontroll
  Taklucka: funktions- och täthetskon-

troll
  Takfl äkt: funktions- och äthetskon-

troll
  Rullgardiner: funktionskontroll.
  Kontroll av fordons säkerhetsutrust-

ning (hammare, brandsläckare, för-
sta hjälpen, informationsdekaler).

Besiktningsomfattning



Teknisk besiktning/underhåll A

Datum
Milage km
Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsservice/avsvampning
Luftanläggningsfi lter

Servicechefs fordonskontroll
Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
Att kontrollera AC-kilrem.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Arbeten som utförs var 24:e månad

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd
Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
Kontrollera alla styva och fl exibla kablar.
Gummiskydd.
Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera 
vätske- och gasnivå i AC-
system
I fall du observerar att vätske- 
eller gasnivån sänker hitta 
anledningen och åtgärda 
felet (anmäls separat).
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BTeknisk besiktning/underhåll

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd
Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
(dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
Belysning: kontrollera fungerande.
AC-system: kontrollera fungerande.
Bilvärme: kontrollera fungerande.
Golv: kontrollera anslutningar.
Beklädnad: kontrollera anslutningar.
Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
Eldörrar: kontrollera fungerande.
Fordons bakdörrar: funktionskontroll
Fordons glasrutor: täthetskontroll
Taklucka: funktions- och täthetskontroll
Takfl äkt: funktions- och äthetskontroll
Rullgardiner: funktionskontroll.
Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, 
första hjälpen, informationsdekaler).

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel
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Teknisk besiktning/underhåll A

Datum
Milage km
Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsservice/avsvampning
Luftanläggningsfi lter

Servicechefs fordonskontroll
Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
Att kontrollera AC-kilrem.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Arbeten som utförs var 24:e månad

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd
Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
Kontrollera alla styva och fl exibla kablar.
Gummiskydd.
Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera 
vätske- och gasnivå i AC-
system
I fall du observerar att vätske- 
eller gasnivån sänker hitta 
anledningen och åtgärda 
felet (anmäls separat).
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BTeknisk besiktning/underhåll

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd
Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
(dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
Belysning: kontrollera fungerande.
AC-system: kontrollera fungerande.
Bilvärme: kontrollera fungerande.
Golv: kontrollera anslutningar.
Beklädnad: kontrollera anslutningar.
Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
Eldörrar: kontrollera fungerande.
Fordons bakdörrar: funktionskontroll
Fordons glasrutor: täthetskontroll
Taklucka: funktions- och täthetskontroll
Takfl äkt: funktions- och äthetskontroll
Rullgardiner: funktionskontroll.
Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, 
första hjälpen, informationsdekaler).

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel
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Teknisk besiktning/underhåll A

Datum
Milage km
Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsservice/avsvampning
Luftanläggningsfi lter

Servicechefs fordonskontroll
Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
Att kontrollera AC-kilrem.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Arbeten som utförs var 24:e månad

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd
Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
Kontrollera alla styva och fl exibla kablar.
Gummiskydd.
Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera 
vätske- och gasnivå i AC-
system
I fall du observerar att vätske- 
eller gasnivån sänker hitta 
anledningen och åtgärda 
felet (anmäls separat).
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BTeknisk besiktning/underhåll

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd
Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
(dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
Belysning: kontrollera fungerande.
AC-system: kontrollera fungerande.
Bilvärme: kontrollera fungerande.
Golv: kontrollera anslutningar.
Beklädnad: kontrollera anslutningar.
Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
Eldörrar: kontrollera fungerande.
Fordons bakdörrar: funktionskontroll
Fordons glasrutor: täthetskontroll
Taklucka: funktions- och täthetskontroll
Takfl äkt: funktions- och äthetskontroll
Rullgardiner: funktionskontroll.
Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, 
första hjälpen, informationsdekaler).

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel
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Teknisk besiktning/underhåll A

Datum
Milage km
Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsservice/avsvampning
Luftanläggningsfi lter

Servicechefs fordonskontroll
Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
Att kontrollera AC-kilrem.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Arbeten som utförs var 24:e månad

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd
Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
Kontrollera alla styva och fl exibla kablar.
Gummiskydd.
Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera 
vätske- och gasnivå i AC-
system
I fall du observerar att vätske- 
eller gasnivån sänker hitta 
anledningen och åtgärda 
felet (anmäls separat).
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BTeknisk besiktning/underhåll

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd
Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
(dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
Belysning: kontrollera fungerande.
AC-system: kontrollera fungerande.
Bilvärme: kontrollera fungerande.
Golv: kontrollera anslutningar.
Beklädnad: kontrollera anslutningar.
Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
Eldörrar: kontrollera fungerande.
Fordons bakdörrar: funktionskontroll
Fordons glasrutor: täthetskontroll
Taklucka: funktions- och täthetskontroll
Takfl äkt: funktions- och äthetskontroll
Rullgardiner: funktionskontroll.
Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, 
första hjälpen, informationsdekaler).

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel
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Teknisk besiktning/underhåll A

Datum
Milage km
Servicebeställningsnummer

Luftanläggningsservice/avsvampning
Luftanläggningsfi lter

Servicechefs fordonskontroll
Fordon kontrolleras med hänsyn till lackskador, korrosion eller olycksskador.

Servicekontroll
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på korrosionsskyddande ytbehandling på chassi.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC-kompressor.
Att kontrollera AC-kilrem.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bogseringshake.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av bilvärme.
Att kontrollera fordon med hänsyn till lössittande delar och montage av AC.
Att kontrollera fordon med hänsyn till skador på reservhjulsklämma.

Arbeten som utförs var 24:e månad

Att kontrollera täthet och teknisk tillstånd
Observera ledningsplacering och platser där de står i kontakt med bildelar!
I fall du observerar att vätskenivån sänker hitta anledningen och åtgärda felet.
Kontrollera alla styva och fl exibla kablar.
Gummiskydd.
Extra fjäderblad av gummi.

Att kontrollera och justera 
vätske- och gasnivå i AC-
system
I fall du observerar att vätske- 
eller gasnivån sänker hitta 
anledningen och åtgärda 
felet (anmäls separat).
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BTeknisk besiktning/underhåll

Att kontrollera fungerande och teknisk tillstånd
Säkerhetsbälte: fäste, fästeförlängning.
Stolar: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
(dra åt skruvar och mutter med lämplig åtdragningsmoment).
Hyllor: kontrollera fungerande, lössittande delar och montage.
Ljudanläggning: kontrollera fungerande.
Belysning: kontrollera fungerande.
AC-system: kontrollera fungerande.
Bilvärme: kontrollera fungerande.
Golv: kontrollera anslutningar.
Beklädnad: kontrollera anslutningar.
Instigningshållare: kontrollera lössittande delar och montage.
Eldörrar: kontrollera fungerande.
Fordons bakdörrar: funktionskontroll
Fordons glasrutor: täthetskontroll
Taklucka: funktions- och täthetskontroll
Takfl äkt: funktions- och äthetskontroll
Rullgardiner: funktionskontroll.
Kontroll av fordons säkerhetsutrustning (hammare, brandsläckare, 
första hjälpen, informationsdekaler).

Anmärkningar:

Namnteckning/Polsters stämpel
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