Garanti- och ansvarsbegränsningsvillkor 03/2014

I

Garanti

1.
Sewatek Oy, som här nedan kallas Leverantören, garanterar att
Sewatek Oy:s produkter som används normalt och i enlighet med
bruksanvisningarna och de gällande bestämmelserna fungerar
korrekt och är tillverkade av felfria råvaror.

2.
Garantitiden är 36 månader om den inte har begränsats eller annat
avtal ingåtts gällande en produkt eller ett produktparti. Garantitiden börjar på den tidpunkt då slutanvändaren mottog produkten.
Garantin gäller dock i högst 48 månader från slutet av den kalendermånad under vilken produkten blev färdig på Leverantörens
linje eller högst från den tidpunkt då produkten skickades från Leverantörens expedition.

3.
En förutsättning för garantiansvar är att de som i leveranskedjan
föregår slutanvändaren och slutanvändaren vid överlämnande av
varan noggrant kontrollerar om leveransen motsvarar följesedeln
och de tekniska handlingarna samt är oskadad till det yttre. Vid
installering av varan bör installatören granska varan och de tekniska handlingarna samt övriga försändelsehandlingar med nummeruppgifter enligt normalt förfarande före installering eller montering
samt försäkra sig om att den installerade varan fungerar korrekt.
Installatören bör informera om avvikelser som beskrivet i Sewatek
Oy:s Allmänna försäljningsvillkor, punkt 10.

6.4.
Efter garantitiden bär Leverantören endast ansvar för omständigheter som härrör från grovt vållande eller uppsåt från leverantörens sida.

6.5.
Leverantörens avtalspart bör i sina egna leveransvillkor avgränsa
sitt eget garantiansvar i enlighet med dessa villkor.

II Ansvar för skada orsakad av en produkt
1
Leverantören ansvarar gentemot sin avtalspart i enlighet med EU:s
lagar om produktansvar och dessa avtalsvillkor samt även RYHT
2000, punkt 20. Parterna bör ha tillräcklig produktansvarsförsäkring.

2.
Leverantören svarar inte för indirekt skada, ren förmögenhetsskada, förlorad vinst eller annan ekonomisk följdskada.

3.
Leverantören svarar inte för skada som avtalsparten eller tredje
part orsakat av oaktsamhet eller skada som orsakas av annat än
korrekt användning av produkten.

4.

4.

Garantiansvaret täcker reparation eller byte av defekt produkt inklusive frakt- och speditionskostnader samt övriga omedelbara leveranskostnader i samband med garantireparation eller byte.

Leverantören svarar inte för skada som orsakas av användning av
material, konstruktionslösningar eller arbetsmetoder som framgår
av köparens anvisningar.

5.

5.

En garantireparation utförs i första hand av Leverantören eller en
av Leverantören auktoriserad som vid behov helt eller delvis byter
den defekta produkten mot en ny. Utförande av garantireparation
förutsätter att den defekta produkten eller den defekta delen av
produkten returneras till leverantören eller en av leverantören anvisad tredje part om Leverantören kräver det.

Leverantören förbinder sig att vidmakthålla en till minst 1.000.000
euro begränsad produktansvarsförsäkring med normala villkor
som täcker Leverantörens ansvar gentemot avtalsparten samt/eller ansvar för skador som produkten orsakar tredje part.

6.
Leverantören betonar som förutsättning för garantiansvar att den
i punkt 3. nämnda kontrollen genomförs. Garantiansvaret är därför
begränsat enligt följande:

6.1.
Garantiansvaret täcker kostnaderna för att ta loss den defekta produkten och installera den reparerade eller ersättande produkten
med upp till 100 euro per produkt. Garantiansvaret täcker inte indirekta kostnader eller förluster som till exempel orsakas av demontering eller återinstallering av andra anordningar än den defekta
produkten.

6.2.
Leverantörens ansvar täcker inte omständigheter som kunde ha
upptäckts vid i punkt 3. nämnda kontroller eller konsekvenser av
sådana omständigheter.

6.3.
Leverantören anses ha uppfyllt sin plikt inom ramen för garantin
när Leverantören har levererat en ny ersättande produkt i stället
för den defekta produkten eller på rätt sätt reparerat och returnerat den defekta produkten.

6.
Leverantörens avtalspart bör i sina egna leveransvillkor avgränsa
sitt eget ansvar i enlighet med dessa villkor.

III Allmänna försäljningsvillkor, villkorens tillämpningsordning
1.
Sewatek Oy:s Allmänna försäljningsvillkor och de allmänna avtalsvillkor i RYHT 2000 som kompletterar dem utgör en del av dessa
garanti- och ansvarsbegränsningsvillkor. Avtalsvillkorens tillämpningsordning är
1. Avtalsvillkoren (Allmänna försäljningsvillkor, punkt 3) eller separat skriftligt avtal
2. Sewatek Oy:s Allmänna Försäljningsvillkor
3. Sewatek Oy:s Garanti- och Ansvarsbegränsningsvillkor
4. RYHT 2000 allmänna villkor
5. De gällande Incoterms-villkoren

