Garantivillkor - Elteknik Svenska AB

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
Detta avtal gäller endast vid försäljning av produkter i nytt skick. För näringsidkare löper garantiåtagandet under 12 månader från
ursprunglig leveransdag och med villkor enligt vad som framgår av detta avtal.
2. PARTERNAS SKYLDIGHETER
Köparen förbinder sig att på egen bekostnad och inom skälig tid från det bristande funktion yppats eller skada inträffat anmäla detta
till säljare. Köparen skall av säljaren få anvisningar om hur reparation eller liknande skall utföras.
3. VAD AVSES MED FEL
Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning föreliggande avvikelse från normal standard som yppar sig under den tid som anges
under punk 1. Förutsatt att bristfälligheten inte beror på olyckshändelse eller på omständigheter som eljest är att hänföra till köparen.
4. AVHJÄLPANDE AV FEL
Avhjälpande av fel sker inom skälig tid från det köparen anmält felet och ställt produkten till förfogande för åtgärd hos av säljaren
anvisad serviceverkstad. Vad som anses som skälig tid bedöms med hänsyn till köparens behov av produkten, felets art och
omfattning, svårigheter att fastställa felet samt tillgång till reservdelar och föreliggande verkstadskapacitet.
5. BEGRÄNSNINGAR I SÄLJARENS ÅTAGANDE
Säljarens ansvar omfattar ej produktens förbrukningsdetaljer och förslitningsdetaljer såsom batterier och liknande delar. Ej heller
omfattas vad som kan anses som normal förslitning, normal korrosion, eller bristfälligheter i lackering eller att produkten använts på
sätt för vilken den ej är konstruerad eller dimensionerad för.
6. TRANSPORTRISK OCH TRANSPORTKOSTNAD
För avhjälpande av fel skall köparen lämna in produkten till säljaren eller av säljaren anvisad plats. Köparen skall efter att felet
avhjälpts hämta produkten hos säljaren eller hos av säljaren anvisad plats. Produkten kan också av köparen försändas till säljaren
eller av säljaren anvisad plats. Sådan transport skall ske på köparens egen risk och bekostnad.
7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
För näringsidkare är säljarens ansvar begränsat till vad som framgår av detta garantiavtal. Köparen äger således ej rätt till
ersättning för ekonomisk skada utöver vad som uttryckligen ovan i tillämpliga delar angivits, dvs. ej för personskada eller
förmögenhetsskada. Rätt till ersättning föreligger ej heller för skada på annan egendom än produkten. Köparen erinras om vikten
av att produkten hanteras med största varsamhet och i enlighet med bruksanvisningens föreskrifter!
8. TVIST
Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta garantiavtal skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.
Kan sådan överenskommelse ej träffas skall tvist slutgiltigt avgöras av tingsrätt på säljarens hemort.
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