Ferdinand Bilstein – tootja garantii

1. Garantii objekt
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Wilhelmstr. 47, 58256 Ennepetal, SAKSAMAA (edaspidi „Ferdinand
Bilstein“) annab vastavalt käesolevatele Tingimustele kolme aasta pikkuse tootja garantii äsja valmistatud
febi, Blue Printi ja SWAGi kaubamärgiga mootorsõidukite varuosadele (edaspidi „Toode”). Seda garantiid
võib kasutada iga ostja kogu tarneahelas. Siia kuuluvad lisaks kõikidele edasimüüjatele ka selle sõiduki
omanikud, kuhu Toode on paigaldatud, samuti paigaldustööd teinud töökoda. Ferdinand Bilstein pakub
garantiid seoses konkreetse tootega, kuigi ainult ühel korral ja isikule, kes oli esimene, kes teatas Ferdinand
Bilsteinile asjaomasest garantiinõudest. Kolmeaastane garantii algab sõiduki omanikule päeval, mil Toode
tema sõidukisse paigaldati; vastasel juhul algab see Toote ostmise päeval. Asjaomane nõude esitaja peab
need garantiinõuete täitmise eeltingimused dokumenteerima, esitades originaalarvete koopiad või muud
asjakohased dokumendid.
Alljärgnevad Tingimused kirjeldavad täiendavaid eeltingimusi, nõuete käsitlemist ja garantii ulatust.
Seadusjärgsed garantiiõigused ja muud seadusjärgsed õigused, olenemata nende õiguslikust alusest,
jäävad puutumatuks.
2. Garantiinõue
Garantiinõude võib esitada ainult juhul, kui Toode oli algusest peale defektne. Toode loetakse olevat
algusest peale defektne siis, kui see Ferdinand Bilsteini poolt esmaostjale üleandmise ajal ei olnud
kokkulepitud kvaliteediga ega sellise kvaliteediga, mis on vajalik ja standardne kokkulepitud või
tavapäraseks kasutuseks. Sellise esialgse defekti olemasolu peab tõendama nõude esitaja.
3. Garantiiga hõlmatud teenused
Kui garantiinõue on esitatud ja tõestatud, on Ferdinand Bilsteinil õigus valida, kas tarnida rikkevaba toode
või hüvitada dokumenteeritud ostuhind nõude esitajale. Kui nõude esitaja omandas Toote töökojast seoses
mis tahes remondi- või hooldustöödega, tuleb Toote hind märkida eraldi töökoja väljastatud arvel, vastasel
juhul on ostuhinna hüvitamine välistatud. Kui Ferdinand Bilstein otsustab tarnida asendustoote, tarnitakse
funktsionaalselt samaväärne, rikkevaba samaväärse väärtusega osa, mis ei pea olema absoluutselt identne
defektse toote mudeli, tüübi ja partiiga.

Kõik selle garantii alla kuuluvad nõuded on piiratud eespool nimetatud teenustega. Seega ei hõlma garantii
defektse toote remonti ega sellega seotud mistahes remondikulude hüvitamist, nagu eemaldamise ja
paigaldamise kulud ning kõik defektsest tootest tingitud kahjud.
4. Garantiinõuete käsitlemine
Garantiinõuded tuleb esitada otse garantii andjale Ferdinand Bilsteinile, kasutades kontaktvormi aadressil
www.febi.com/3, www.blue-print.com/3, või www.swag.de/3. Kontaktvorm peab sisaldama kogu teavet,
mille põhjal nõude esitaja oma garantiinõude esitab, sealhulgas defekti või vea kirjeldust, ning vorm tuleb
kätte saada asjakohase kohaldatava garantiiaja jooksul. Kui sellest reservatsioonist ei tulene teisiti, loetakse
nõue garantiiaja jooksul esitatuks isegi juhul, kui Ferdinand Bilstein nõuab seejärel, et nõude esitaja
saadaks seoses garantiinõude edasise läbivaatamisega lisateavet või defektse toote (Ferdinand Bilsteini
kulul).
Kui nõude esitaja on esitanud Ferdinand Bilsteinile tõendid garantiinõude kohta, teatab Ferdinand Bilstein
talle, kas tarnitakse rikkevaba Toode või hüvitatakse nõude esitaja makstud ostuhind.
5. Garantiiga hõlmamata küsimused
Garantii ei hõlma defekte ja vigu, mis ei tulene kvaliteedidefektist, mis oli olemas esmaostjale üleandmisel.
Nende hulka kuuluvad eelkõige järgmised põhjused: defektne paigaldus, asjaomase mootorsõiduki tootja
hooldusnõuete täitmata jätmine, Toote kasutamine mootorsõidukite puhul, mida ei kasutata tavaliseks
maanteeliikluseks, või sõidukite puhul, mille puhul Toode ei sobi vastavalt Ferdinand Bilsteini avaldatud
kasutustingimustele, tavapärane kulumine, ebasobiv ladustamine, töötlemine või mis tahes muud Toote
hilisemad muudatused või kõik muud välised mõjutused.
6. Muu
Kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse käesolevatele Garantiitingimustele ja nende alusel
sõlmitud garantiilepingule Saksamaa õigust ning ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise
müügi lepingute kohta. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on mõlema poole jurisdiktsioon Ennepetalis
Saksamaal kui Ferdinand Bilsteini registrijärgses asukohas.

