IMPORT AB

IMPORT AB

Garantisedel

Garantisedel

Säljarens exemplar

Skickas till Närlant

Modell:

Modell:

Serienr:

Serienr:

Övrig
utrustning:

Övrig
utrustning:

Kund:

Kund:

Datum:

Adress:
Telefon:
Från faktura:
Försäljnings datum:
Säljarens namn:

Närlant Import AB, Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tel: 019-603 60 60 Fax: 019-31 20 96
www.narlant.se info@narlant.se

Återförsäljare:
Telefon:

Garantivillkor
Fullständigt ifylld garantisedel skall insändas omgående för att
garantin skall aktiveras, när maskinen är såld eller används första
gången (t.ex. vid demokörning).
Maskinen skall innan första körning haft en rutinmässig genomgång av
återförsäljarens behöriga personal. Garantin gäller ej vid ombyggnation
av maskinen eller tilläggsutrustning som ej godkänts av Närlant.
Våra maskiner/varor levereras normalt med 12 månaders garanti,
räknat från leveransdagen.
Övriga åtaganden regleras i tillämpliga delar genom leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner, ”Lantbruk 16” antagna av bl.a.
Maskinbranschens riksförbund och LRF.
Beträffande eventuella transportskador samt saknat gods, skall dessa
anmälas till transportören vid mottagande av godset. Det mottagna
godset skall av mottagaren kontrolleras och eventuella anmärkningar
göras inom en vecka.
Garantianspråk skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter reparationsdatum. Fakturering av reklamationsarbeten godkännes ej.

I enlighet med den nya lagstiftningen (GDPR) angående personuppgifter
kommer Närlant Import AB registrera namn och adress ihop med den
specifika maskin som slutkunden köpt av vår återförsäljare.

Närlant
betalar
portot.

Närlant Import AB
Svarspost 700 204 000
708 00 Örebro

Våra leverantörer kräver mer och mer att utbytta delar skall returneras.
Sedan vi mottagit den fullständigt ifyllda reklamationsansökan meddelar
vi snarast om vi önskar delen i retur. Reklamationsansökan behandlas
sedan så snart vi mottagit den begärda uppmärkta delen. Delar som ej
begärts i retur kan skrotas 30 dagar efter godkänd reklamation.

Vi vill härmed informera om att vi som tredje part i avtalet mellan återförsäljare och kund kräver att kunden blir informerad av säljaren att
samtycka om lagring av informationen.
Registreringen sker i och med att garantisedeln skickas från återförsäljaren
till Närlant för lagring i vårt datasystem.
Närlant följer ”Lantbruk 16”.

