GARANTIBETINGELSER FOR MIGATRONIC

V. 2018.03.01.

Migatronic Garantibetingelser

Migatronic (heretter kalt "leverandøren") utfører løpende kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsprosessen
samt utprøving av de komplette enhetene gjennom omfattende testing.
Leverandøren yter garanti i henhold til nedenstående bestemmelser, ved å utbedre feil og mangler på
sveisemaskiner som påviselig, og innenfor garantiperioden, skyldes material- eller produksjonsfeil.

A. Garantiperiode
Artikkel 1.1
Garantiperioden er 24 måneder for nye sveisemaskiner, 12 måneder for nyt tilbehør og 6 måneder for
reservedeler. Garantiperioden regnes fra dato for fakturering til sluttbruker fra leverandøren eller leverandørens
forhandler. Originalfakturaen utgjør dokumentasjon for garantiperioden.

Artikkel 1.2
CoWelder-løsninger: Garantiperioden for brukte reservedeler til robotenheten (UR-robot inkl. kontrol) er 12
måneder. Alle andre kostnader for arbeidstid, transport og forsendelse er ikke dekket av garantien. Se også
robotleverandøren Universal Robots garantibetingelser. Garantireparasjoner på robotenheten utføres på
robotleverandørens adresse. Garantiperioden for sveisemaskiner (se artikkel 1.3) og andre deler av CoWelderløsninger er 24 måneder. Garantiperioden regnes fra dato for fakturering til sluttbruker fra leverandøren eller
leverandørens forhandler. Originalfakturaen utgjør dokumentasjon for garantiperioden.

Artikkel 1.3
Garantiperioden er 24 måneder for nye sveisemaskiner bygget inn i robot-, automat- og CoWelder-løsninger.
Garantiperioden regnes fra dato for fakturering til sluttbruker fra leverandøren eller leverandørens forhandler.
Originalfakturaen utgjør dokumentasjon for garantiperioden.

Artikkel 1.4
Garantiperioden kan utvides til 60 måneder på utvalgte deler ved registrering av nye sveisemaskiner senest 30
dager etter kjøpsdato på www.migatronic.com. Ved registrering gir sluttbrukeren leverandøren tillatelse til å
benytte og lagre oppgitte opplysninger. Etter registrering mottar sluttbrukeren pr. e-post fra leverandøren et
garantisertifikat. Den originale faktura som viser kjøpsdato, i tillegg til garantisertifikatet utgjør dokumentasjonen
for garantiperioden. Registreringen forplikter sluttbrukeren til å få utført service på sveisemaskinen minimum 1
gang pr. år. Servicen skal utføres og faktureres av leverandøren eller en av leverandørens Autoriserte
Servicepartnere. Ved manglende utførelse av service bortfaller den utvidede garantiperioden.
Følgende sveisemaskiner er omfattet av den utvidede garanti: Automig, Automig-i, MIGx-serie, Sigma Select,
Omega-serie, Sigma-serie, Sigma Galaxy, Pi-serie, Pi Plasma, Zeta.
Det kan gis 60 måneders garanti* på transformatorer, spoler og likerettere, og 36 måneders garanti* på
powermoduler, mateskap/trådboks, vifter og kjølemoduler.
*) 60 måneders garanti på materialer, og 36 måneders garanti på arbeid og materialer.

Artikkel 2
Sveiseslanger og mellomkabler anses som slitedeler; og kun feil og mangler som påvises innen 12 måneder etter
levering og som skyldes material- eller produksjonsfeil, vil bli betraktet å være underlagt garanti.

Artikkel 3
Garantireparasjoner verken forlenger eller fornyer garantiperioden.

B. Garantiomfang
Artikkel 4
En feil eller mangel som leverandøren anerkjenner å være dekket av garantien, utbedres ved reparasjon eller
utskifting av den/de defekte delen(e). Beslutning om reparasjon eller utskifting av den/de defekte delen(e) treffes
av leverandøren. Den/de utskiftede/defekte delen(e) blir deretter leverandørens eiendom.

Artikkel 5
Leverandørens garantiforpliktelse omfatter kun kostnader for anvendte reservedeler og arbeidstid. Alle øvrige tap
eller kostnader er ikke omfattet av garantien. Garantireparasjoner skal utføres av leverandøren eller av en
servicepartner som er autorisert av leverandøren.

C. Forhold utenfor garantien
Artikkel 6
Enhver form for transport av varer eller personer i forbindelse med en garantireklamasjon er ikke omfattet av
leverandørens garantiforpliktelse og skal derfor skje for kjøpers regning og risiko.
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Artikkel 7
Følgende er ikke omfattet av garantien:
 Deler som er utsatt for slitasje som følge av bruk eller annet naturlig slitasje, deriblant sveiseslanger og
kabler samt feil ved sveisemaskiner og CoWelder-løsninger som skyldes slitasje som følge av bruk eller
annet naturlig slitasje.
 Feil ved sveisemaskiner og CoWelder-løsninger som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, unormale
miljø- og driftspåvirkninger, forsyningsfeil, overbelastning eller manglende overholdelse av service og
vedlikehold.
 Feil ved sveisemaskiner og CoWelder-løsninger som skyldes bruk av ekstrautstyr, tilbehør eller
reservedeler som ikke er originaldeler levert av leverandøren.
 Feil ved sveisemaskiner og CoWelder-løsninger som skyldes feil eller uoriginale slitedeler
(sveiseslanger, kontaktdyser, linere osv.)
 Sveisemaskiner og CoWelder-løsninger som det er foretatt reparasjoner på, og som ikke er utført av
leverandøren eller av en servicepartner som er autorisert av leverandøren.
 Sveisemaskiner og CoWelder-løsninger som det er foretatt endringer eller påbygninger på, og som ikke
er utført/godkendt av moderselskapet Migatronic A/S, Fjerritslev, Danmark.

D. Diverse
Artikkel 8
Garantikrav skal reises direkte overfor leverandøren eller en servicepartner som er autorisert av leverandøren
sammen med originalfakturaen, som skal inneholde faktureringsdato, serienummer og produktbetegnelse. Ved
innlevering skal sveisemaskinen være fullstendig montert.

Artikkel 9
Eventuelle krav ut over rett til utbedring av mangler eller feil som er angitt i disse garantibetingelsene, er ikke
leverandørens ansvar.

Artikkel 10
Disse garantibetingelsene er underlagt nasjonal dansk rett uten hensyntaken til dansk retts prinsipper om
motstridende lover.

Artikkel 11
I den grad ikke annet er oppgitt i disse garantibestemmelsene, kommer leverandørens salgs- og
leveringsbestemmelser til anvendelse, deriblant ansvarsbegrensningene i disse.
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