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Ferdinand Bilstein - Gyártói garancia

1. A garancia tárgya

A Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Wilhelmstr. 47, 58256 Ennepetal, GERMANY (a továbbiakban „Ferdinand Bilstein“), a 
következő feltételeknek megfelelően az egész világra kiterjedő három éves gyártói garanciát nyújt az újonnan gyártott, a 
következő márkákhoz tartozó gépkocsi-pótalkatrészek vonatkozásában: febi, Blue Print és SWAG (a továbbiakban: „ter-
mék“). Ezt a garanciát a beszállítói lánc bármelyik kereskedelmi, ill. vállalkozói szereplője igénybe veheti. Ebbe a körbe az 
összes kereskedőn kívül azon jármű tulajdonosa is beletartozik (amennyiben vállalkozásról van szó), amelybe a terméket 
beszerelték, valamint a beszerelést végző műhely is. A Ferdinand Bilstein vállalat azonban csak egy alkalommal nyújt 
garanciális szolgáltatást egy bizonyos termék vonatkozásában annak az ügyfélnek, aki elsőként nyújtotta be a megfelelő 
garanciális igényét a Ferdinand Bilstein felé. A három éves garanciális időszak a jármű tulajdonosa számára azon a napon 
kezdődik, amikor a terméket beszerelték a járműbe; egyébként pedig a termék megvásárlásának napjával kezdődik. A ga-
ranciális igények érvényesítésének ezen feltételeit a mindenkori igénylőnek az eredeti számlák másolatának vagy egyéb 
megfelelő dokumentumok bemutatásával igazolnia kell.

A következőkben található feltételek a további követelményeket, a garancia lebonyolítását és terjedelmét ismertetik. A 
törvényes garanciális jogokat, illetve - más, bármilyen jogi okból származó törvényes igényeket is - ez a garancia nem 
korlátozza.

2. Garancia iránti kérelem

A garancia iránti kérelem csak akkor nyújtható be, ha a termék a kezdetektől fogva hibás, illetve ha a tárgy vásárló részére 
történő átadásának pillanatában, a termék, annak értékére és célszerűségére kiható hiányossággal rendelkezett, és ame-
lyet nem lehetett az áru szokásos áttekintésével megállapítani. Az ilyen meghibásodások fennállását a kérelemben meg 
kell indokolni.

3. Garancián belüli szolgáltatások

Ha a garancia iránti kérelem átvételre került és jóváhagyott, Ferdinand Bilstein a felhatalmazott a szabályos termék 
kiválasztására vagy kézbesítésére, illetve a térítmény garancia iránti kérelmet benyújtó személy részére történő kifizeté-
sére, a dokumentált adásvételi ár magasságában. Amennyiben a kérelmező bármilyen javítást vagy karbantartást végző 
szervizben vásárolta a terméket, a termék árát külön fel kell tüntetni a szerviz által kiadott számlán, ellenkező esetben a 
(adás) vételi ár visszatérítése kizárt.

Amennyiben Ferdinand Bilstein a csere biztosítása mellett dönt, funkcionálisan azonos alkatrész kerül kiszállításra, amely 
nem feltétlenül kell, hogy azonos legyen a hibás termék modelljével, típusával és számával.Minden, garanciával kapcso-
latos kérelem a fent említett szolgáltatásokra korlátozódik. A garancia nem fedezi a hibás termék javítását, vagy az azzal 
kapcsolatos költségek és javítási költségek megtérítését, mint pl. alkatrész eltávolítási és beépítési költségei, sem bármi-
lyen, hibás termék miatt keletkezett következményes veszteséget.
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4. Garancia kezelése

A garancia iránti kérelmeket közvetlenül a garanciát adó Ferdinand Bilstein vállalatnak kell benyújtani, a www.febi.com, 
www.blue-print.com vagy www-swag.com oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával. A kapcsolatfelvételi 
űrlapnak tartalmaznia kell a garancia iránti kérelemre vonatkozó információkat, beleértve a hibás termék vagy a hiba 
leírását is, és az űrlapot a garancia érvényességi ideje alatt kell benyújtani. A jelen rendelkezéssel összhangban, a kérelem 
akkor is a garancia érvényességi ideje alatt benyújtottnak tekintődik, ha Ferdinand Bilstein utólag kéri a kérelmezőtől, 
hogy további információkat küldjön, vagy küldje vissza a hibás terméket (Ferdinand Bilstein terhére), a garancia iránti 
kérelem további kivizsgálása érdekében.Ha a kérelmező megküldte a garancia iránti kérelem benyújtásáról szóló bizo-
nyítékot Ferdinand Bilstein részére, Ferdinand Bilstein értesíteni fogja, hogy új, hiba nélküli terméket fog-e kapni, vagy 
pénzbeli térítményt.

5. Esetek, amelyeket a garancia nem foglal magába

A garancia nem foglal magába semmi olyan hiányosságot és hibát, amelyet nem a termék első vásárló részéről történő 
átvételkor fennálló minőség hiányossága eredményezett. Ez konkrétan a következő okokat foglalja magába: szabálytalan 
beszerelés, az adott gépjármű releváns gyártója által előírt karbantartási utasítások tiszteletben nem tartása, a termék 
olyan gépjárműveknél történő használata, amelyeket nem megszokott közúti közlekedésben használnak, vagy olyan 
járművekbe építenek be, amelyekhez a termék nem megfelelő, és nincs összhangban a Ferdinand Bilstein vállalat által 
közzétett használati feltételekkel, szokásos elhasználódás, nem megfelelő tárolás, feldolgozás, vagy a terméken utólago-
san végrehajtott egyéb más, külső behatás által keletkezett változás.

6. Garancia területi jellegű érvényessége

A jelen garancia egész Európa területén érvényes.

7. Egyéb

Amennyiben a törvény másként nem látja elő, a garancia jelen feltételeit, és a jelen törvény alapján megkötött, garanciáról 
szóló megegyezést a német jogszabály szabályozza, az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéséről 
szóló egyezménye pedig nem alkalmazandó. Amennyiben a törvény másként nem látja elő, mindkét fél joghatósága a 
németországi Ennepetalban, a Ferdinand Bilstein vállalat székhelyén van.


