
1 

 

 

 

Garantivillkor 

WAGNER Home Finishing garanti (per 2018-08-17) 
 
1. Garantins omfattning 
Alla Home-Finishing färgappliceringsutrustningar från Wagner (nedan kallade produkter) har kontrollerats och 
testats noggrant och genomgår de stränga kontrollerna i Wagners kvalitetssäkring. Garantitiden är 3 år, beräknad 
från försäljningsdagen (kvitto). Den förlängs med ytterligare ett år om enheten registreras på internet under 
https://go.wagner-group.com/3plus1 inom 4 veckor efter inköpsdatum. Registrering är endast möjlig om köparen 
godkänner att de data som anges får lagras. 

 
2. Garantianspråk 
Garantin omfattar och är begränsad till kostnadsfritt avhjälpande av defekter som bevisligen beror på användning av material 
som inte är felfritt eller monteringsfel hos garantigivaren eller kostnadsfritt utbyte av delar som använts av garantigivaren. 
Användning eller idrifttagning samt egenhändigt utförda monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår 
bruksanvisning, utesluter en garantiprestation. Delar som utsätts för slitage är också uteslutna från garantin. 
 Garantiprestationen utesluter yrkesmässig användning. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats av andra personer än 
servicepersonal från Wagner. 
Garantiprestationen omfattar inte transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel på grund av bristfälliga 
underhållsarbeten. Bevis på köpet av enheten måste göras när garantin tas i anspråk genom uppvisande av originalkvittot. 

 
3. Ansvarsfriskrivning 
I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för alla personskador, materiella skador 
och följdskador, i synnerhet om enheten använts för ett annat ändamål än vad som angivits i bruksanvisningen, inte 
tagits i drift eller reparerats enligt vår bruksanvisning eller reparationer utförts på egen hand av en icke-fackman. 
 Detta gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från garantigivarens sida. Reparationer eller underhållsarbeten 
som går utöver det som angivits i denna bruksanvisning, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik. Vänd dig till 
din återförsäljare vid garantiärenden eller reparationer. 

 
4. Kompletterande bestämmelser 
Ovanstående garanti gäller uteslutande för produkter som är köpta av auktoriserade fackhandlare och som används 
i det land där de köpts. Om en prövning visar att garantin inte är tillämplig ska köparen betala reparationen. 
Ovanstående bestämmelser reglerar slutgiltigt rättsförhållandena gentemot oss. Ytterligare anspråk, speciellt för 
skador och förluster oberoende av vad slag de vara månde, som uppkommer genom produkten eller dess 
användning är uteslutna utom i de fall där produktansvarslagen kan åberopas. 
Skadeståndsanspråk mot fackhandeln berörs inte av denna skrivning. 

 
5. Tillämplig lag och avtalsspråk 
För denna garanti gäller tysk lag. Avtalsspråket är tyska. Om innebörden av den tyska och den svenska texten i 
denna garanti skiljer sig åt har den tyska textens innebörd företräde.
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6. Dataskyddsförklaring 
När du tar denna garanti i anspråk samtycker du till att dina personuppgifter (speciellt namn, adress, e-postadress, 
telefonnummer) lagras hos oss. Vi får bearbeta och lagra dessa uppgifter i den utsträckning de behövs för utförande 
och avslut och så länge vi är förpliktade att bevara dessa uppgifter enligt lag. Du har alltid rätt att kostnadsfritt få 
information om dina sparade personuppgifter och rätt att få dessa uppgifter rättade, spärrade eller raderade samt 
att återkalla ditt samtycke. En motsvarande förklaring kan du begära per e-post till: 
Datenschutz.Deutschland@wagner-group.com eller per post till J. Wagner GmbH, Online Service, Otto- Lilienthal-
Str. 18, DE-88677 Markdorf. Har du frågor gällande insamling, bearbetning och användning av personuppgifterna 
kan du också vända dig till de ovan nämnda kontakterna. 

 
J. Wagner GmbH 
Division Decorative Finishing 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf Tyskland 
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