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1. FÖREMÅL FÖR VILLKOREN

1.1 Villkoren nedan tillämpas på den garanti som Vasa Elektriska Ab (nedan "Vasa Elektriska") beviljar
elbilsladdstationer, utrustning, annan anknytande infrastruktur och tillbehör (nedan "Enhet") och
eventuell installationsservice som Vasa Elektriska eventuellt utför för en köpare i konsumentställning
(nedan "Kund").

1.2 Om det finns motstridigheter mellan de följande avtalshandlingarna ska de tillämpas i
nummerordning.

1. Dessa garantivillkor;

2. Enhetens installationsvillkor;

3. Allmänna försäljningsvillkor.

1.3 Om och till den del dessa villkor avviker från bestämmelserna i konsumentskyddslagen (38/1978) eller
annan lagstiftning som är tvingande med tanke på konsumenten, tillämpas konsumentskyddslagen
eller andra sådana bestämmelser.

2. GARANTINS INNEHÅLL

2.1 Garantitiden är två (2) år, om inte annat avtalats separat för någon Enhet eller del av
installationstjänsten. Garantitiden börjar på den dag då Enheten levereras till den postadress som
Kunden angett i enlighet med de Allmänna försäljningsvillkoren.

2.2 Reparationsåtgärd eller byte som bygger på denna garanti förlänger inte Enhetens eller
installationens återstående garantitid.

2.3 Enheten repareras, en ny Enhet levereras till Kunden, installationstjänsten utförs på nytt, prisavdrag
beviljas eller köpet hävs beroende på omständigheterna och i enlighet med villkoren i
konsumentskyddslagen, om ett konstruktions-, material- eller tillverkningsfel uppstår hos Produkten
under garantiperioden. I garantin ingår reparation och byte av Enheten samt tillhörande
fraktkostnader och andra direkta leveranskostnader. Om det inte är fråga om ett fel som ingår i
garantin ansvarar Kunden själv för kostnaderna för felet, och dessa kostnader ersätts inte.

2.4 Garantin gäller inte för en Enhet:

a) där felet beror på normalt slitage;

b) på vilken man gjort andra inställningar eller uppdateringar eller andra åtgärder än de som
meddelas i Bruksanvisningarna utan ett skriftligt godkännande som Vasa Elektriska utfärdat
på förhand;

c) vars fel inte har rapporterats till Vasa Elektriska i enlighet med dessa garantivillkor;

d) vars fel beror på vårdslös användning eller användning i strid med Bruksanvisningen; eller



e) som på annat sätt gått sönder eller skadats av en annan orsak än av en orsak som beror på
Vasa Elektriska.

2.5 Vasa Elektriska ansvarar inte för indirekta skador, medelbara skador eller utebliven vinst.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GARANTIANSVAR

För att garantin på en produkt ska gälla, ska följande villkor uppfyllas:

a) felet har rapporterats till Vasa Elektriska i enlighet med Enhetens försäljningsvillkor och
installationsvillkor (till tillämpliga delar);

b) om Vasa Elektriska inte utför installationen av Enheten så installeras, demonteras, underhålls
eller repareras Enheten endast av en behörig elektriker med en lämplig utbildning och i
enlighet med Bruksanvisningen; och

c) Enheten används och underhålls i övrigt i enlighet med Bruksanvisningen.

4. ÄGANDE- OCH BESITTNINGSRÄTT

Ägande- och besittningsrätten till en Enhet som bytts ut med stöd av garantin övergår till Vasa
Elektriska i samband med bytet.

5. ÖVRIGA VILLKOR

I övrigt tillämpas Enhetens allmänna försäljningsvillkor och installationsvillkor till tillämpliga delar.


