GENERELLA LEVERANSVILLKOR
Om inte annat skriftligen avtalats mellan ProMotor i Malmö AB (nedan benämnt ProMotor) och ProMotor i Malmö ABs
återförsäljare gäller dessa leveransvillkor.
Priser
1. ProMotors återförsäljare skall betala vid var tid gällande prislistas priser, om inte ProMotor och återförsäljaren
kommit överens om rabatter eller andra priser. ProMotor förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna, exvis vid
valutaförändringar. Eventuella post- och bankavgifer skall inte belastas ProMotor.
Leveranser / Transporter
2. Transportsätt & speditör bestämmes av ProMotor om inget annat överenskommes.
3. Leveransvillkor: Fritt ProMotors lager om inget annat överenskommes.
4. Leveranstid angiven av ProMotor är endast en uppskattning. ProMotor kan inte hållas ansvarig för eventuella
leveransförseningar.
Garanti / Garantitid
5. I enlighet med punkt 6 - 13 nedan, förbinder sig ProMotor gentemot återförsäljaren att avhjälpa fel som uppkommit
på produkter som ProMotor levererat, vilkas fel kan hänföras till brister i tillverkning, konstruktion eller material.
6. ProMotors ansvarar för levererade utbytesdelar enligt punkt 5 på samma villkor och under samma förutsättningar,
som gäller för det ursprungliga godset.
7. ProMotors ansvar avser endast de fel som uppkommer från leveransdagen t.o.m. 5 år för Selve-produkter, 5 år för
Gaposa rörmotorer serie 40, 50 och 60. Övriga Gaposa-produkter 2 år. 2 år för Vestamatic- och Tedsen-produkter, 1 år
för Flamerite-produkter . För övriga produkter 1 år.
Felavhjälpande
8. Återförsäljaren skall skriftligen meddela om fel. Därefter skall ProMotor inom rimlig tid, på egen bekostnad åtgärda
felet. ProMotor anses ha fullgjort sina förpliktelser rörande den felaktiga delen när reparerad eller utbytt del returneras
till återförsäljaren.
9. Risk och kostnad för felsökning, montering/demontering och transport av felaktig del till ProMotor, skall återförsäljaren svara för. Risk och kostnad för transporten av utbytesdel eller reparerad del till återförsäljaren svarar
ProMotor, förutsatt att reklamationen är garantiberättigad.
Begränsning i ansvar
10. ProMotor ansvarar endast för sådana fel, som uppstår vid riktig och normal användning i solskydd, rulljalusier,
rullgaller, mörkläggningar och filmdukar eller liknande av ProMotor skriftligen godkända användningsområden. All
kringutrustning såsom elektriska och elektroniska styrningar skall vara med ProMotors skriftliga godkännande. Om
inkoppling av produkterna sker utan av ProMotor anvisade inkopplingsscheman faller ProMotors ansvar.
11. Utöver vad som ovan stadgats har ProMotor inget ansvar för fel. ProMotor är inte skyldig att till återförsäljaren eller
någon annan utge någon som helst ersättning, vare sig det gäller egendoms- eller personskada, som inte omfattas av
avtalet, ej heller för indirekt skada eller utebliven vinst.
Reklamation
12. För avhjälpande av fel, måste återförsäljaren omedelbart eller senast 8 dagar från det han märkt eller bort märka
felet ge ProMotor skriftligt besked härom. Återförsäljaren förlorar all rätt till talan om han försummar reklamationsplikt
enligt denna punkt. Punkten gäller även vid reklamation vid mangel i leverans.
13. Oavsett vad som stadgas ovan, har ProMotor inte något ansvar för någon del av godset längre än i punkt 7 angiven
tid från den ursprungliga ansvarstidens början.
Skadestånd
14. Om trots vad som stadgats ovan, ProMotor befinns skyldigt att till återförsäljare eller annan part utge skadestånd
skall under alla omständigheter skyldigheten vara begränsad till köpeskillingens belopp för godset eller den del av
godset, som talan förs.
Tvist
15. Om tvist uppstår i anledning av leveranser från ProMotor till återförsäljaren skall tvisten avgöras av Malmö tingsrätt
som första instans.

