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GARANT
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. 

VAD DENNA GARANTI TÄCKER
1 Webfleet Solutions B.V. ("Webfleet Solutions") garanterar dig att Maskinvaran kommer att vara fri från defekter i utförande och material under normal användning ("Defekter") under en 
period av ett (1) år från det datum då Maskinvaran först köptes av dig ("Garantiperiod"). Under Garantiperioden kommer Maskinvaran att repareras eller ersättas efter vad Webfleet Solutions 
väljer ("Begränsade garanti") utan kostnad för dig för vare sig delar eller arbete. Den Begränsade garantin täcker endast ersättningen av Maskinvaran. Om Maskinvaran repareras efter att Gar-
antiperioden har löpt ut, löper Garantiperioden för reparationen ut sex (6) månader efter datumet för reparationen.

VAD DENNA GARANTI INTE TÄCKER
2 Den Begränsade garantin gäller inte normalt slitage, gäller inte när Maskinvaran har öppnats eller reparerats av någon som inte är auktoriserad av Webfleet Solutions och täcker inte 
reparation eller utbyte av någon Maskinvara eller del därav som skadats genom: felaktig användning, fukt, vätskor, närhet till eller exponering för hetta och olycka, missbruk, att inte ha följt 
instruktionerna som följer med Maskinvaran, försummelse eller oriktig användning. Den Begränsade garantin täcker inte fysisk skada på Maskinvarans yta. Den Begränsade garantin täcker inte 
någon programvara som kan följa med eller vara installerad på Maskinvaran. Den Begränsade garantin täcker inte installation, borttagning eller underhåll av Maskinvaran eller några kostnader 
i anslutning till detta.

HUR MAN GÖR ETT GARANTIANSPRÅK
3 För att hävda en Defekt måste du kontakta Webfleet Solutions under Garantiperioden via www.webfleet.com för att förklara Defekten och om nödvändigt erhålla ett RMA-nummer (Return 
Materials Authorization). Du måste returnera Maskinvaran inom Garantiperioden, tillsammans med RMA-numret som tillhandahållits av Webfleet Solutions och en förklaring av Defekten, till 
adressen som Webfleet Solutions har försett dig med. Om en defekt uppstår och ett giltigt anspråk under denna Begränsade garanti tas emot av Webfleet Solutions efter de första etthundraåttio 
(180) dagarna av Garantiperioden har Webfleet Solutions rätt att debitera dig för rimliga frakt- och hanteringskostnader som uppstått i samband med reparation eller utbyte av Maskinvaran. 
Du måste följa varje slags returförfarande som Webfleet Solutions fastställer, om något.

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
4 Vissa länder kanske inte tillåter uteslutande eller begränsning av skadestånd. Om någon del av denna Begränsade garanti anses vara ogiltig eller ogenomdrivbar ska återstoden av den 
Begränsade garantin icke desto mindre gälla fullt ut.

5 Denna Begränsade garanti är den enda uttryckliga garanti som lämnas till dig och tillhandahålls i stället för varje annan uttrycklig garanti eller liknande förbindelse (om någon) som skapats 
genom varje form av annonsering, dokumentation, förpackning eller annan kommunikation.

6 Utom för den Begränsade garantin och till den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter, tillhandahåller Webfleet Solutions och dess leverantörer Maskinvaran "I BEFINTLIGT 
SKICK OCH MED ALLA FEL" och frånsäger sig alla andra garantier och villkor, vare sig de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, men inte begränsat till, alla (om någon) 
underförstådda garantier, skyldigheter eller villkor vad det gäller tillfredsställande kvalitet, lämplighet för något särskilt syfte, pålitlighet eller tillgänglighet, noggrannhet eller fullständighet av 
svar, resultat, yrkesmässig ansträngning, brist på virus, samt rimlig omsorg och skicklighet, allt med hänsyn till Maskinvaran, och att ha eller inte ha tillhandahållit support eller andra tjänster, 
information, programvara, och relaterat innehåll genom Maskinvaran eller på annat sätt uppstått genom användning av Maskinvaran. Dessutom lämnas ingen garanti för ostörd användning, 
ostört innehav eller frihet från intrång med hänsyn till Maskinvaran.  Detta undantag gäller inte för 

 (I) något underförstått villkor gällande äganderätt och 

 (II) någon underförstådd garanti gällande överensstämmelse med beskrivning.

7 Denna Begränsade garanti påverkar inte några juridiska rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning som reglerar försäljning av konsumentprodukter.

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

ANSVARSBEGRÄNSNING
9 Varken Webfleet Solutions eller dess leverantörer ska hållas betalningsskyldiga gentemot dig eller någon tredje part för något skadestånd, antingen direkt eller indirekt, obetydligt, betydligt 
eller i övrigt (inklusive i varje fall, men inte begränsat till, skadestånd för oförmåga att använda utrustningen eller att komma åt data, förlust av data, förlust av affärer, förlust av vinst, verksamhet-
savbrott eller liknande) som uppstått genom användning eller oförmåga att använda Maskinvaran även om Webfleet Solutions har blivit underrättat om möjligheten av sådana skadeståndskrav. 

10 Oaktat varje skadestånd som du kan ådra dig för vilket skäl som helst (inklusive, utan begränsning, alla skadestånd som här har refererats till och alla direkta eller generella 

skadestånd i kontrakt eller vad som helst annat) ska hela betalningsskyldigheten för Webfleet Solutions och dess leverantörer begränsas till den summa som du faktiskt betalat för Maskinvaran.

11 Webfleet Solutions ska inte vara skadeståndsskyligt för 

 (I) bedrägeri som begåtts av dess anställda och/eller ombud; eller 

 (II) bedräglig framställning som gjort av dess anställda och/eller ombud.

12 Trots ovanstående ska ingen parts ansvarsskyldighet för dödsfall eller personskada som uppstått från dess egen försumlighet begränsas.

Webfleet Solutions Begränsad garanti

2019-10-01

1/1




