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Atexor Garantivilkår

1 Omfang
Disse garantivilkårene skal gjelde for alle leveranser mellom Atexor Oy (heretter
Leverandør) og en annen part (heretter Kjøper) og for alle produkter som er produsert
eller solgt av Leverandøren med mindre annet er særskilt avtalt skriftlig mellom partene.
Disse garantivilkårene skal erstatte alle generelle begreper som brukes av Kjøperen med
hensyn til forholdene regulert i disse garantivilkårene. Kjøper er forpliktet til å skissere
sitt eget garantiansvar til å tilsvare disse vilkårene.

2 Kvaliteten på produktet
Leverandøren garanterer at produktet er produsert i samsvar med de avtalte
produktspesifikasjoner og er egnet for det tiltenkte formålet. Garantien skal dekke alle
feil som oppstår fra design, produksjon og materialer i produktet. Denne garantien er
utstedt på betingelse av at produktet brukes til det tiltenkte formålet og at
instruksjonene for installering, bruk og vedlikehold som følger med produktet er nøye
fulgt. Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler som oppstår fra normal slitasje eller rift
eller feil bruk av produktet.

3 Garantiperiode
Garantiperioden for produktet er tjuefire (24) måneder med unntak av batterier, hvis
garantiperiode er seks (6) måneder. Garantiperioden begynner når produktet er levert til
Kjøperen.

4 Oppbevaring av batteri
Garantien forutsetter at batteriene er tatt i bruk gjennom å bli ladet helt opp en gang
innen tre måneder etter levering fra fabrikken. Under oppbevaring må batteriene lades
opp hver tredje måned.

5 Reparering av feil
I tilfelle det er en mangel, feil eller en ikke-overensstemmelse i produktene, skal
Leverandøren på egen bekostning og i samsvar med eget valg, enten reparere et defekt
produkt eller levere et nytt produkt til Kjøperen. Garantien dekker reparasjon eller
utskifting av et defekt produkt inkludert frakt- og spedisjonsavgifter samt enhver annen
garantireparasjon eller umiddelbare erstatningsmessige leveringskostnader til den
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opprinnelige leveringsadressen. Garantien gjelder ikke for eventuell demonterings- og
installasjonskostnader eller for noen andre lignende indirekte kostnader.
Garantireparasjoner kan utføres av Leverandøren eller av en tredjepart som er godkjent
av Leverandøren, som kan erstatte et defekt produkt med et nytt produkt enten delvis
eller i sin helhet. Utførelsen av en garantireparasjon krever at det defekte produktet eller
defekte produktets komponent returneres til Leverandøren, eller en tredjepart som er
utpekt av Leverandøren på Leverandørens forespørsel.
Følgende produktvedlikeholdsbehov som oppfyller Ex-produktstandarder må tas hensyn
til ved garantireparasjoner:
i.
IEC 60079-14 Eksplosive atmosfærer – Del 14: Design, utvalg og oppreising av
elektriske installasjoner"
ii.
IEC 60079-17 Eksplosive atmosfærer – Del 17: Inspeksjon og vedlikehold av
elektriske installasjoner
iii.
IEC 60079-19 "Eksplosive atmosfærer – Del 19: Reparasjon, overhaling og
gjenvinning av utstyr.

6 Kjøpers inspeksjonsforpliktelse og
reklamasjoner
Kjøperen skal inspisere produktet umiddelbart etter produktoverlevering. Kjøperen må
sende inn alle reklamasjoner skriftlig til Leverandøren innen to (2) uker fra oppdagelse
av en defekt eller når mangelen burde ha blitt oppdaget.

7 Indirekte skader
Under ingen omstendigheter er Leverandøren ansvarlig for indirekte skader som tap av
produksjon, reduksjon i omsetning, tap av fortjeneste, tap av kontrakter eller tap av
verktøy.

8 Tvisteløsning
Finsk lov vil bli brukt til disse garantivilkårene. Eventuelle meningsforskjeller eller tvister
som oppstår fra disse garantivilkårene skal løses primært gjennom forhandlinger.
Eventuelle tvister forårsaket av disse garantivilkårene skal endelig avgjøres ved voldgift i
henhold til Sentralhandelskammerets voldgiftsinstitutts hurtigvoldgiftsforskrifter i Finland.

9 Validitetsperiode
Disse vilkårene skal gjelde inntil videre fra 15.11.2013.
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