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1 Omfattning  

Dessa garantivillkor omfattar alla leveranser mellan Atexor Oy (hädanefter leverantören) 
och en andra part (hädanefter köparen), samt alla produkter som tillverkas eller säljs av 
leverantören såvida det inte finns en annan specifik överenskommelse om detta mellan 
parterna. Dessa garantivillkor är överordnade alla allmänna villkor som kan tillämpas av 
köparen avseende förhållanden som regleras i dessa garantivillkor. Köparen ansvarar för 
att utforma de egna garantivillkoren så att de överensstämmer med dessa villkor. 

2 Produktens kvalitet 

Leverantören garanterar att produkten är tillverkad i överensstämmelse med 
överenskomna produktspecifikationer och att den är lämplig för det avsedda ändamålet. 
Garantin täcker alla defekter som är ett resultat av produktens design, tillverkning och 
material. Garantin utfärdas under förutsättning att produkten används för avsett 
ändamål samt att anvisningarna för installation, användning och underhåll som medföljer 
produkten noggrant åtföljs. Leverantören ansvarar inte för defekter som uppkommer 
som ett resultat av normalt slitage eller felaktig användning av produkten.   

3 Garantiperiod 

Garantiperioden för produkten är 24 månader med undantag för batterierna, som har en 
garantiperiod på sex (6) månader. Garantiperioden inleds när produkten har levererats 
till köparen. 

4 Batteriförvaring 

Garantin förutsätter att batterierna tas i bruk genom att laddas helt en gång inom tre 
månader från fabriksleveransen. Under förvaring ska batterierna laddas en gång var 
tredje månad. 

5 Reparation av defekter 

Om defekter, fel eller bristande efterlevnad upptäcks hos produkterna ska leverantören 
täcka kostnaden för antingen reparation av den defekta produkten eller en 
ersättningsprodukt som levereras till köparen, beroende på vad leverantören själv väljer. 
Garantin täcker reparation eller ersättning av en defekt produkt, inklusive avgifter för 
frakt och spedition samt alla övriga leveranskostnader som kan kopplas direkt till en 
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garantireparation eller en ersättning till den ursprungliga leveransadressen. Garantin 
gäller inte för kostnader för demontering eller installation eller andra liknande indirekta 
kostnader. 
Garantireparation kan genomföras av leverantören eller av en tredje part som är 
auktoriserad av leverantören, och kan bestå i att en defekt produkt ersätts delvis eller i 
sin helhet. Som ett krav vid en garantireparation gäller att den defekta produkten eller 
produktkomponenten måste återlämnas till leverantören eller till en tredje part som 
anvisats av leverantören om leverantören begär det. 
Vid garantireparationer måste hänsyn tas till följande krav på produktunderhåll i enlighet 
med standarder för explosiva produkter: 

i. IEC 60079-14 Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, 
selection and erection” 

ii. IEC 60079-17 Explosive atmospheres – Part 17: Electrical installations 
inspection and maintenance 

iii. IEC 60079-19 ”Explosive atmospheres – Part 19: Equipment repair, overhaul 
and reclamation. 
 

6 Köparens krav på inspektion och reklamationer 

Köparen ska kontrollera produkten direkt efter att den har mottagits. Köparen måste 
även lämna in alla reklamationer skriftligt till leverantören inom två (2) veckor från det 
att en defekt har noterats eller borde ha noterats.  

7 Indirekta skador 

Köparen är under inga omständigheter skyldig att ersätta indirekta skador, såsom 
produktionsbortfall, minskad omsättning, utebliven vinst, förlorade kontrakt eller förlorad 
användbarhet. 

8 Tvistlösning 

Finsk lag gäller för dessa garantivillkor. Eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister 
som uppstår utifrån dessa garantivillkor ska i första hand lösas genom förhandling. 
Eventuella tvister som orsakas av dessa garantivillkor ska lösas slutgiltigt genom 
skiljeförfarande i enlighet med Finlands handelskammares skiljedomsinstituts föreskrifter 
för snabbt skiljeförfarande.  

8 Giltighetsperiod 

Dessa villkor ska gälla tills vidare från 2013-11-15. 
  
 


