SVEBRA G-97
GARANTIBESTÄMMELSER
FÖR HANDBRANDSLÄCKARE
Allmänna garantibestämmelser vid försäljning av handbrandsläckare. Antagna 1992 av SVEBRA.
1. Syfte
1.1. Målsättningen med de gemensamma garantibestämmelserna är att tillförsäkra kunder till Svebra-företag ökad
köptrygghet.
1.2. Meningen är också att samordna medlemsföretagens
bestämmelser till ett för branschen gemensamt synsätt på
dessa frågor.

4. Villkor för enskild konsument
4.1. Säljaren ansvarar för fel som visat sig inom två år från
av köparen styrkt leveransdag. Säljaren ansvarar inte för fel
som beror på fel vid omladdning, tillsyn, årlig översyn eller
handhavande.
4.2. Vid fel i innerbeläggning på behållare till vätskesläckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom sex år
från av köparen styrkt leveransdag. Felet skall vara av sådan
omfattning eller art att det är funktionshindrande.
4.3. Om felet är tryckläckage i patron eller i tryckladdad
släckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom fem år
från av köparen styrkt leveransdag. Säljarens ansvarar för
tryckläckage gäller inte om släckaren har omladdats efter
leverans eller om årlig översyn har utförts av annat än av
säljaren rekommenderat företag.

2. Tillämplighet
2.1. Dessa garantibestämmelser gäller endast vid försäljning av handbrandsläckare och utgör ett tillägg till Svenska
Brandredskapsföreningens, SVEBRA:s, allmänna leveransbestämmelser.
2.2. Vid försäljning till enskild konsument gäller i första
hand konsumentköplagens bestämmelser. Om reglerna i
konsumentköplagen inte är tillämpliga skall Svebras
allmänna leverans- och garntibestämmelser tillämpas.
3. Medlemsföretags skyldigheter
3.1. Medlemsföretag i Svebra har förbundit sig att tillämpa
föreningens garantibestämmelser.
3.2. Delar av bestämmelserna får uteslutas endast om det är
motiverat av uppenbara tekniska eller marknadsföringsmässiga skäl. Medlemsföretag har dock rätt att tillämpa för
kunden mer förmånliga villkor.
3.3. Underlåter medlemsföretag att tillämpa bestämmelserna skall Svebras reklamationsnämnd behandla
ärendet i enlighet med sina regler. Medlemsföretag som
bryter mot bestämmelserna kan uteslutas ur föreningen.

5. Villkor för näringsidkare
5.1. Säljaren ansvarar för fel som visat sig inom två år från
av köparen styrkt leveransdag. Säljaren ansvarar inte för fel
som beror på fel vid omladdning, tillsyn, årlig översyn eller
handhavande.
5.2. Vid fel i innerbeläggning på behållare till vätskesläckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom sex år
från av köparen styrkt leveransdag. Felet skall vara av sådan
omfattning eller art att det är funktionshindrande.
5.3. Om felet är tryckläckage i patron eller i tryckladdad
släckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom fem år
från av köparen styrkt leveransdag.
5.4. Den förlängda ansvarstiden för tryckläckage gäller
endast om årlig service utförts av leverantören eller av annat
företag rekommenderat av leverantören. Säljarens ansvarar
för tryckläckage gäller inte om släckaren har omladdats
efter leverans.
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