Pogoji garancije
Garancijski pogoji veljajo za vse storitve, vključno z dobavami, brez izključitve splošnih poslovnih pogojev. Posamezni
sporazumi, ki se razlikujejo od teh pogojev, zahtevajo naše izrecno pisno dovoljenje in se v primeru dvoma nanašajo le na
določeno pravno transakcijo, za katero so bili izrecno dogovorjeni v pisni obliki.

1. Trajanje in začetek garancijskih pogojev
70 / 20 / 90 / 0

90 / 75 / 15 / 0

a) Garancijska doba za Biohort proizvode je 20 let
b) Začetek garancijske dobe je datum računa. Zamenjave zaradi razlogov, ki jih pokriva jamstvo,
ne povzročijo podaljšanja prvotnega obdobja jamstva.

2. Pogoji garancije
a) Da je bil Biohort izdelek kupljen od Biohort distribucijskega partnerja
b) Montaža in vgradnja sta bila izvedena kompetentno in v skladu s priloženimi navodili za montažo.
c) Biohort proizvod je bil uporabljen za shranjevanje vrtnega orodja, vrtnega pohištva, koles itd. In ne za druge namene kot za tiste, za katere je
bil namenjen
d) Proizvod Biohort je v lasti prvotnega kupca in ni bil razstavljen in obnovljen.

3. Vsebina in obseg jamstva
a) Garancija zajema rjo in korozijo pločevine in vse druge dele, za katere se je izkazalo, da so zaradi napačne oblike ali slabe izdelave;
neprimerni za namen, za katerega so bili namenjeni. Te dele bomo po lastni presoji popravili ali zamenjali brez dodatnih stroškov za kupca.
b) Lastnik izdelka Biohort je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri odstranjevanju, namestitvi in prevozu nadomestnih delov. Okvarjeni deli ki
so bili zamenjani, jih mora kupec odlagati na zato primerno mesto.
c) Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne posledične škode.

4. Omejitev jamstva
a) To jamstvo ne pokriva napak, ki so nastale zaradi:
• Poškodbe nastale pri transportu ( prevoznik je odgovoren za škodo – podajte takoj prijavo )
• Zunanji vplivi ali nepredvidene sile, naravni pojavi (npr. toča)
• Napake pri splošni montaži
• Okvarjeni temelji, neustrezna drenaža vode na območju spodnjega okvirja.
• Neprimerna izbira lokacije in / ali manjkajoče pritrdišče
• Poškodbe in praske barve, ki niso bile takoj popravljene
• Vzdrževalne napake (npr. neuporaba cilindrične ključavnice in tečaja)
• Prekomerna vlažnost v okolju ali agresivne okoljske razmere (npr.: sol in / ali pesek, agresivna in abrazivna čistila, soli zaodlejanje,
gnojila in drugi kemični materiali)
• Primerna obraba (npr. zapah cilindra)
• Spremembe barv, uporabljeni pigmenti se bodo spremenili zaradi dolgoročnih učinkov svetlobe in vremena
Za gumijaste in plastične dele velja le zakonsko garancijsko obdobje 24 mesecev.
b) Naše jamstvo poteče, če je stranka neplačana plačila ali če se napaka ne sporoči v pisni obliki takoj po odkritju in dokazilu škode, ki jo je
vložil pri zahtevku.
c) Naša garancija preneha veljati, če je kupec v zamudi s plačilom, ali če se napaka ne sporoči takoj pisno po odkritju in dokazilo škode, pred
ložene z zahtevkom.

5. Odločbe
Kraj izpolnitve za vse obveznosti, ki izhajajo iz jamstvenih zahtevkov je A-4120 Neufelden.
Kupec ali tretja stranka ne more uveljavljati nobenih dodatnih pravic, razen tistih, ki so vključene v naše garancijske pogoje, zlasti v zvezi z izravnavo škodnih zahtevkov katere koli vrste ali pravic do zadržanja. Poleg tega se pogoji uporabe ustreznega dobavitelja uporabljajo v skladu s pogoji
garancije.

