
 

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

 

GARANTIBETINGELSER (gældende fra d. 1. januar 2016): 

Garantien dækker materiale- og montagefejl på dele, som ved vor eller vor repræsentants undersøgelse 

viser sig at være forkerte eller utilstrækkelige til normal brug, og som er sendt til os franko inden 2 år 

efter levering. For Basic produkterne er garantien 1 år. Garantien dækker ikke normalt slid eller 

efterjusteringer. 

Garantien er baseret på 1-holdsdrift. Ved 2-holdsdrift er garantien halveret, og ved 3-holdsdrift er 

garantitiden reduceret til 1/3. 

GARANTIEN BORTFALDER, HVIS 

• produktet bliver brugt forkert, 

• produktet bliver brugt i miljøer, hvortil det ikke er beregnet, 

• produktet bliver overbelastet, 

• dele bliver udskiftet fejlagtigt eller uoriginale dele bliver anvendt, og der sker skader som følge 

deraf, 

• brugervejledningens krav til serviceeftersyn ikke kan dokumenteres gennemført af en kvalificeret 

tekniker, 

• der ændres på produktet eller anvendes tilbehør, som ikke er godkendt af Ole Almeborg A/S. 

Det påhviler forhandleren at foretage reparationer og at have et tilstrækkeligt reservedelslager til 

udskiftning af defekte dele i tilfælde af garantireklamationer. 

 

PRODUKTANSVAR 

Ole Almeborg A/S er produktansvarsforsikret, men hæfter kun i det omfang ansvaret kan pålægges os. 

Ole Almeborg A/S påtager sig dog i intet tilfælde ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende 

tab. I øvrigt er det en forudsætning, at vi underrettes om den påståede fejl eller evt. mangler omgående. 

FORSENDELSE 

Hvor intet andet er nævnt, er levering ab fabrik (INCOTERMS 2010). Transportforsikring tegnes af sælger. 

LEVERING 

Forsinket levering berettiger kun køber til erstatning og annullering, såfremt aftale er truffet herom. 

Enhver ordre noteres under sædvanlige forbehold for strejke, kronefald, lockout, krigstilstand, 

statsindgreb, forsinkelse eller udeblivelse af leverancer fra underleverandører m.v. 

BETALINGSAFTALER 

Hvis købers betalingsevne efter sælgers mening forringes efter ordrens afgivelse, er sælger berettiget til 

at tilbageholde varen eller som betingelse for ordrens udførelse at forlange forudbetaling. I øvrigt 

gælder ved enhver levering reglerne i vores brugervejledning. 


