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Migatronic Garantibetingelser
Brugte svejsemaskiner og udstyr
Migatronic (herefter omtalt som Leverandøren) udfører løbende kvalitetskontrol gennem hele produktionsforløbet
samt afprøvning af de komplette enheder gennem omfattende test.
Leverandøren yder garanti i henhold til nedenstående bestemmelser ved at udbedre fejl og mangler ved enheder,
der påviseligt og indenfor garantiperioden måtte skyldes materiale- eller produktionsfejl.

A. Garantiperiode
Artikel 1
Brugte svejsemaskiner og udstyr defineres som udstyr, der har været anvendt før salg til forhandler eller/og slutbruger og derfor ikke kan betragtes som fabriksnyt.
Svejsemaskiner, der gensælges indenfor produktionsåret, er omfattet af gældende garantibetingelser for nye
svejsemaskiner.
Garantiperioden er 6 måneder for brugte svejsemaskiner og 3 måneder for brugt tilbehør. Garantiperioden regnes
fra dato for fakturering til slutbruger fra leverandøren eller leverandørens forhandler. I tilfælde af salg gennem
leverandørens forhandler, udløber garantiperioden under alle omstændigheder senest 12 måneder for brugte
svejsemaskiner, regnet fra dato for fakturering fra leverandør til forhandler. Denne frist forlænger på ingen måde
ovennævnte garantiperiode. Den originale faktura udgør dokumentation for garantiperioden.

Artikel 2
Svejseslanger anses som sliddele; og alene fejl og mangler, der konstateres indenfor 6 uger efter levering og som
skyldes materiale- eller produktionsfejl, vil blive betragtet som omfattet af garantien.

Artikel 3
Garantireparationer hverken forlænger eller fornyer garantiperioden.

B. Garantiens omfang
Artikel 4
En fejl eller mangel, som Leverandøren anerkender som værende omfattet af garantien, udbedres ved reparation
eller udskiftning/ombytning af den/de defekte dele. Beslutningen om reparation eller udskiftning/ombytning af
den/de defekte dele træffes af Leverandøren. Den/de udskiftede/defekte dele bliver herved Leverandørens
ejendom.

Artikel 5
Leverandørens garantiforpligtelse omfatter alene omkostninger til anvendte reservedele og arbejdstid. Alle øvrige
tab eller omkostninger er således ikke omfattet af garantien. Garantireparationer skal udføres af Leverandøren
eller en af Leverandøren autoriseret servicepartner.

C. Forhold udenfor garantien
Artikel 6
Enhver form for transport af varer eller personer i forbindelse med en garantireklamation er ikke omfattet af
Leverandørens garantiforpligtelse og vil derfor ske for købers regning og risiko.

Artikel 7
Følgende er ikke omfattet af garantien:
− Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, herunder svejseslanger og
kabler samt fejl ved svejsemaskinen, der skyldes slitage som følge af brug eller andet naturligt slid.
− Fejl ved svejsemaskinen, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, unormale miljø- og
driftspåvirkninger, forsyningsfejl, overbelastning eller manglende overholdelse af service og
vedligeholdelse.
− Fejl ved svejsemaskinen, som skyldes brug af ekstraudstyr, tilbehør eller reservedele, der ikke er
originale dele leveret af Leverandøren.
− Fejl ved svejsemaskinen, som skyldes forkerte eller ikke originale sliddele (svejseslanger, kontaktdyser,
linere mv.)
− Svejsemaskiner på hvilke, der er foretaget reparationer, ændringer eller tilføjelser, som ikke er udført af
Leverandøren eller en af Leverandøren autoriseret servicepartner
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D. Diverse
Artikel 8
Garantikrav skal rejses direkte til Leverandøren eller en af Leverandøren autoriseret servicepartner sammen med
den originale faktura, der skal indeholde faktureringsdato, serienummer og produktbetegnelse. Ved indlevering
skal svejsemaskinen være fuldstændigt samlet.

Artikel 9
Eventuelle krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til udbedring af mangler eller fejl er
Leverandøren uvedkommende.

Artikel 10
Disse Garantibetingelser er underlagt national dansk ret idet der bortses fra eventuelle danske internationale
privatretlige henvisningsregler.

Artikel 11
I det omfang andet ikke er anført i disse garantibestemmelser finder Leverandørens salgs- og
leveringsbestemmelser i øvrigt anvendelse, herunder de ansvarsbegrænsninger, der er indeholdt heri.
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