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GARANTI 

1. WINCHMATIC SALES AB lämnar två års garanti för konsumenter, samt ett års garanti för företag, 

avseende material- och tillverkningsfel vid normal användning. Garantitiden räknas från inköpsdatum 

och lyder under de villkor, begränsningar och undantag som anges nedan. Eventuella fel som 

uppträder under garantitiden kommer att repareras eller bytas ut av WINCHMATIC SALES AB. 

Villkor och begränsningar: 

a. WINCHMATIC SALES AB:s ansvar är begränsat till reparation eller utbyte av delar som är  

 behäftade med material- eller tillverkningsfel. 

b. WINCHMATIC SALES AB påtar sig inte av något ansvar för: 

• Fel som följd av att produkten har använts för icke avsett syfte. 

• Fel på grund av korrosion, nedbrytning på grund av UV-ljus, slitage och nötning eller felaktig 

installation. 

• Fel på grund av felaktigt underhåll. 

• Fel på grund av förhållanden som ligger utanför produktionsspecifikation. 

c. Vid garantianspråk måste produkten returneras till WINCHMATIC SALES AB för undersökning,  

 såvida inget annat har avtalats skriftligen. 

d. WINCHMATIC SALES AB betalar inte transportkostnader eller externa arbetskostnader. 

e. Service som utförs av personal som inte är auktoriserade av WINCHMATIC SALES AB är ett  

 brott mot denna garanti, såvida inte arbetet utförs enligt WINCHMATIC SALES AB:s riktlinjer  

 och normer enligt skriftlig överenskommelse. Arbetet skall då utföras på ett professionellt sätt. 

f. Ansvaret för att avgöra produktens lämplighet för avsett syfte vilar helt på köparen.  

 WINCHMATIC SALES AB påtar sig inget ansvar avseende sådan lämplighet. 

g. Garantin är begränsad till ett år på elmotorer och när produkten används vid någon form av 

tävling. 

2. Det finns varken uttryckligen eller underförstått, inga garantier avseende produktens lämplighet för 

ett visst syfte och/eller av annat slag, och sådana garantier kan inte införas genom lagstiftning. 

Giltighetstiden för garantier som lagstiftas till förmån för konsumenten är begränsad till ett år från 

produktens ursprungliga inköpsdatum. Vissa länder tillåter inte begränsningar av giltighetstiden för 

påförda garantier, varför det ovanstående kanske inte gäller i ditt land. 

3. WINCHMATIC SALES AB påtar sig inget ansvar för sekundära skador på båtar, utrustning, annan 

egendom eller personer på grund av fel på WINCHMATIC SALES AB:s utrustning.  

Till sekundära skador räknas också eventuella extra kostnader till följd av garantifelet. 

Vissa länder medger inte uteslutande eller begränsningar av följdskador eller sekundära skador, 

varför ovanstående begränsningar eventuellt inte gäller i ditt land. 

4. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och eventuellt även andra juridiska rättigheter som 

varierar från land till land. 

WINCHMATIC SALES AB förbehåller sig rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan 

föregående meddelande. 


