„Фердинанд Билщайн“ – Гаранция на производителя
1. Предмет на гаранцията
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, „Вилхелмщрасе“ 47, 58256 Енепетал, ГЕРМАНИЯ (наричана по-нататък
„Фердинанд Билщайн“) предоставя тригодишна гаранция на производителя в световен мащаб за
новопроизведени резервни части за моторни превозни средства с марките febi, Blue Print и SWAG (наричани подолу „Продуктът“) в съответствие с настоящите Общи условия. На тази гаранция може да се позове всеки
търговски или бизнес купувач по цялата верига на доставки. Това включва, освен всички търговци, и
собственика на превозното средство (когато е предприятие), в което е бил монтиран Продуктът, както и
сервиза, извършил монтажните работи. „Фердинанд Билщайн“ предлага гаранцията във връзка с конкретен
Продукт, макар и само в един случай, на лицето, което първо е уведомило „Фердинанд Билщайн“ за съответната
гаранционна претенция. Тригодишната гаранция започва да тече за собственика на превозното средство в деня,
в който Продуктът е монтиран в неговото/нейното превозно средство; в противен случай тя започва да тече в
деня, в който е закупен Продуктът. Тези предпоставки за упражняване на гаранционни претенции се
документират от съответния ищец чрез представяне на копия от оригинални фактури или друга подходяща
документация.

Следващите общи условия описват допълнителните предпоставки, разглеждането на претенции и обхвата на
гаранцията. Настоящата гаранция не накърнява законните гаранционни права и всички други законоустановени
права, независимо от тяхното основание.

2. Гаранционна претенция
Гаранционна претенция може да бъде предявена само ако Продуктът е бил дефектен от самото начало.
Продуктът ще се счита за дефектен от самото начало, ако към момента на предаването му от „Фердинанд
Билщайн“ на първоначалния купувач той не е бил с договореното качество или с такова качество, което е
необходимо и стандартно за договорената или обичайната употреба. Наличието на такъв първоначален дефект
се доказва от ищеца.

3. Гаранционни услуги
След подаване и доказване на гаранционна претенция „Фердинанд Билщайн“ има право да избере дали да достави
бездефектен продукт, или да възстанови на ищеца документираната покупна цена. Ако ищецът е придобил Продукта
от сервиз във връзка с ремонт или поддръжка, цената на Продукта трябва да бъде посочена отделно във фактурата,
издадена от сервиза, в противен случай възстановяването на покупната цена е изключено. Ако „Фердинанд Билщайн“
реши да предостави замяна, ще бъде доставена функционално еквивалентна, безотказна част на еквивалентна
стойност, която не е задължително да бъде абсолютно идентична с модела, типа и партидата на дефектния продукт.
Всякакви претенции по настоящата гаранция са ограничени до гореспоменатите услуги. Следователно гаранцията не
покрива ремонта на дефектния Продукт или възстановяването на свързаните с него разходи за ремонт и разноски,
като например разходи за демонтаж и монтаж и всякакви последващи загуби, причинени от дефектния Продукт.
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4. Обработка на гаранционни претенции
Гаранционните претенции трябва да се предявяват директно към „Фердинанд Билщайн“ в качеството му на
предоставящ гаранцията, като се използва формулярът за контакт на www.febi.com/3, www.blue-print.com/3 или
www.swag.de/3. Формулярът за контакт трябва да съдържа цялата информация, на която ищецът основава
своята гаранционна претенция, включително описание на дефекта или грешката, и освен това формулярът
трябва да бъде получен в рамките на съответния приложим гаранционен период. При спазване на тази уговорка
претенцията се счита за подадена в рамките на гаранционния срок дори в случай че „Фердинанд Билщайн“
впоследствие поиска от ищеца да изпрати допълнителна информация или дефектния Продукт (за сметка на
„Фердинанд Билщайн“) във връзка с по-нататъшното разглеждане на гаранционната претенция.

Ако ищецът е представил на „Фердинанд Билщайн“ доказателство за гаранционна претенция, „Фердинанд
Билщайн“ ще го/я информира дали ще бъде доставен бездефектен Продукт или ще бъде възстановена
платената от ищеца покупна цена.

5. Въпроси, които не са обхванати от гаранцията
Гаранцията не покрива дефекти и грешки, които не са резултат от дефект в качеството, наличен при
предаването на първия купувач. Те включват по-специално следните причини: неправилен монтаж, неспазване
на изискванията за поддръжка на съответния производител на моторни превозни средства, използване на
Продукта за моторни превозни средства, които не се използват за обичайно движение по пътищата, или в
превозни средства, за които Продуктът не е подходящ съгласно общите условия за ползване, публикувани от
„Фердинанд Билщайн“, обичайно износване, неподходящо съхранение, обработка или всякакви други
последващи промени на Продукта, или всякакви други външни влияния.

6. Разни
Освен ако законът не изисква друго, настоящите гаранционни условия и споразумението за гаранция, сключено
въз основа на тях, се уреждат от германското законодателство и не се прилага Конвенцията на ООН за
договорите за международна продажба на стоки. Освен ако законът не изисква друго, юрисдикцията и за двете
страни е в Енепетал в Германия, където се намира седалището на „Фердинанд Билщайн“.
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