
GARANTIGIVARE 
Inköp gjorda utanför USA och Kanada: Om du har gjort ditt inköp utanför Förenta Staterna och Kanada beviljas denna Begränsade garanti av och fastställs denna Ansvarsbegränsning till 
förmån för Webfleet Solutions B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna(”Webfleet Solutions”).

Inköp gjorda i USA och Kanada: Om du har gjort ditt inköp inom Förenta Staterna och Kanada beviljas denna Begränsade garanti av och fastställs denna Ansvarsbegränsning till förmån för 
det privata företaget TT Telematics USA Inc. som har sitt officiella säte i Boston och sitt kontor på 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803 (”Webfleet Solutions”).

GARANTINS OMFATTNING 
1 Webfleet Solutions garanterar dig att PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminal (”Hårdvaran”) kommer att vara fri från defekter i utförande och material under normal användning (”Defekter”) 
under en period av två (2) år från det datum då Hårdvaran först köptes av dig ”(Garantiperioden”). Under Garantiperioden kommer Hårdvaran att repareras eller bytas ut enligt Webfleet Solu-
tionss bedömning (”Begränsad garanti”), utan att du behöver betala varken för reservdelar eller arbete. Denna Begränsade garanti omfattar endast utbyte av Hårdvaran. Om Hårdvaran repareras 
efter Garantiperiodens slut kommer Garantiperioden för reparationen att förfalla sex (6) månader efter reparationsdatumet. 

Denna Garanti täcker endast PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminals. 

UTANFÖR GARANTINS OMFATTNING 
2 Denna Begränsade garanti gäller inte för normalt slitage eller om Hårdvaran öppnats eller reparerats av någon som inte är auktoriserad av Webfleet Solutions. Den täcker inte heller reparation 
eller byte av Hårdvara eller någon del därav som skadats genom: felaktigt bruk, fukt, vätskor, att enheten stått i närheten av eller utsatts för värme eller olyckshändelse, missbruk, underlåten-
het att följa instruktionerna som medföljer Hårdvaran, försummelse eller felaktig användning. Denna Begränsade garanti täcker inte fysisk skada på Hårdvarans yta. Den Begränsade garantin 
omfattar inte programvara som medföljer eller installeras på Hårdvaran. Den Begränsade garantin omfattar inte installering, borttagning eller underhåll av Hårdvaran eller eventuella kostnader 
i anslutning till detta. 

ÅBEROPANDE AV GARANTIN 
3 För att åberopa Fel måste du kontakta Webfleet Solutions under Garantiperioden via www.webfleet.com för att beskriva Felet och erhålla ett RMA-nummer (Return Material Authorisation) i 
förekommande fall. Du måste returnera Hårdvaran under Garantiperioden, tillsammans med det RMA-nummer som du fått av Webfleet Solutions och en beskrivning av Felet, till den av Web-
fleet Solutions angivna adressen. Om ett fel uppstår och Webfleet Solutions tar emot en giltig fordran i enlighet med denna Begränsade garanti efter de första etthundraåttio (180) dagarna av 
Garantiperioden har Webfleet Solutions rätt att debitera dig en skälig kostnad för transport och hantering i samband med reparation eller utbyte av Hårdvaran. Du måste följa övriga procedurer 
avseende retur som Webfleet Solutions fastställer, i förekommande fall. 

DINA RÄTTIGHETER 
4 Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsning av ansvaret för skador. Om någon del av denna Begränsade garanti skulle vara ogiltig eller inte kan verkställas ska resterande delar av den 
Begränsade garantin fortfarande ha samma giltighet och verkan som tidigare. 

5 Denna Begränsade garanti är den enda uttryckliga garanti som lämnats till dig och ersätter alla andra uttryckliga garantier eller liknande utfästelser (i förekommande fall) i marknadsföring, 
dokumentation, förpackningar eller annan kommunikation. 

6 Med undantag för den Begränsade garantin och i den utsträckning tvingande lag medger tillhandahåller Webfleet Solutions och dess leverantörer Hårdvaran ”I BEFINTLIGT SKICK OCH MED 
EVENTUELLA FEL”, och friskriver sig härmed från alla andra garantier och åtaganden, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, men inte begränsat till, eventuella 
underförstådda garantier, åtaganden eller garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för avsett ändamål, tillförlitlighet eller tillgänglighet, korrekta eller fullständiga svar, resultat, fack-
mannamässigt utförande, frånvaro av virus, och rimlig omsorg och skicklighet, allt med avseende på Hårdvaran, samt tillhandahållandet av eller bristande tillhandahållande av support eller andra 
tjänster, information, programvara och relaterat innehåll via Hårdvaran eller som på annat sätt kan härledas till användning av Hårdvaran. Det finns heller inga garantier eller villkor beträffande 
ostört nyttjande, ostörd besittning eller icke-intrång med avseende på Hårdvaran. Denna begränsning gäller inte 

(I) underförstådda villkor avseende äganderätt, och 

(II) underförstådda garantier avseende överensstämmelse med beskrivning. 

7 Denna Begränsade garanti påverkar inte rättigheter som följer av tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror. 

8 Denna Begränsade garanti kan inte överlåtas till någon annan person. 

ANSVARSBEGRÄNSNING 
9 Varken Webfleet Solutions eller dess leverantörer ansvarar för skador som du eller tredje part åsamkas, vare sig det är direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador eller övriga skador (inklusive, 
men inte begränsat till, skada på grund av oförmåga att använda utrustning eller att få tillgång till data, förlust av data, utebliven verksamhet, uteblivna intäkter, avbrott i verksamheten eller 
liknande) som uppkommer på grund av att Hårdvaran används eller inte kan användas, även om Webfleet Solutions har informerats om risken för sådan skada. 

10 Oavsett vilka skador som du eventuellt åsamkas av någon anledning (inklusive, och utan begränsning, alla skador som hänvisas till häri och alla direkta eller allmänna skador i avtalet eller 
annan text) ska hela ansvaret för Webfleet Solutions och dess leverantörer begränsas till det belopp som du faktiskt har betalat för Hårdvaran. 

11 Webfleet Solutions ska inte vara skadeståndsskyldigt för 

(I) bedrägeri som begås av dess anställda och/eller ombud, eller 

(II) falska uppgifter vid ingående av avtal som lämnas av dess anställda och/eller ombud. 

12 Oavsett vad som anges ovan kan ingen parts ansvar för dödsfall eller kroppsskada på grund av sin egen försumlighet begränsas. 
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