Ferdinand Bilstein – papildoma gamintojo garantija

1. Papildomos gamintojo garantijos objektas
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Wilhelmstr. 47, 58256 Ennepetal, VOKIETIJA (toliau - Ferdinand
Bilstein) suteikia trejų metų gamintojo papildomą garantiją (toliau – Papildomą garantiją) naujai
pagamintoms „febi“, „Blue Print“ ir „SWAG“ prekių ženklų automobilių atsarginėms dalims (toliau Gaminys) laikantis šių sąlygų. Ši Papildoma garantija taikoma visiems tiekimo grandinės pirkėjams.
Be visų prekybininkų/platintojų, Papildoma garantija taip pat apima transporto priemonės, kurioje
buvo sumontuotas Gaminys, savininką ir montavimo darbus atlikusias dirbtuves. Tačiau Ferdinand
Bilstein suteikia tam tikram gaminiui Papildomą garantiją tik vieną kartą ir tik tam asmeniui, kuris
Ferdinand Bilstein pirmasis pareiškė pretenziją dėl Papildomos garantijos. Transporto priemonės
savininkui trejų metų Papildomas garantinis laikotarpis prasideda tą dieną, kai gaminys buvo
sumontuotas į jo transporto priemonę; kitais atvejais jis prasideda gaminio įsigijimo dieną.
Pateikdamas pretenziją ir norėdamas pasinaudoti suteikta Papildoma garantija, pareiškėjas turi
pateikti sąskaitų faktūrų originalų kopijas ar kitų tinkamų dokumentų kopijas.
Toliau išdėstytos sąlygos apibūdina reikalavimus, pasinaudojimo Papildomos garantijos sąlygomis
procedūrą ir jos taikymo sritis. Lieka galioti visos garantinės prievolės bei kitos įstatymų numatytos
įstatyminės vartotojo teisės.
2. Papildomos garantijos taikymo atvejai
Atvejis pripažįstamas garantiniu tik tuomet, jei gaminys nuo pat pradžių turi defektų. Pradinis
gaminio trūkumas pripažįstamas tuo atveju, jei gaminys, jau Ferdinand Bilstein jį perduodant
pirmajam pirkėjui, neatitinka sutartų savybių ar savybių, būtinų ir įprastų sutartam ar įprastam jo
naudojimui. Tokio pradinio trūkumo buvimo įrodinėjimo prievolė tenka pareiškėjui.
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3. Papildomoje garantijoje numatyti įsipareigojimai
Atsiradus Papildomos garantijos taikymo atvejui ir jį įrodžius, Ferdinand Bilstein gali pasirinktinai
nemokamai pristatyti pareiškėjui produktą be trūkumų arba grąžinti sumokėtą dokumentu
patvirtintą pirkimo kainą. Jei pareiškėjas įsigijo gaminį serviso dirbtuvėse, atlikdamas remontą ar
techninę priežiūrą, sąskaitoje faktūroje turi būti atskirai nurodyta produkto kaina, priešingu atveju
pirkimo kaina nėra grąžinama. Jei Ferdinand Bilstein pasirinks produkto pristatymą, bus pristatyta
lygiavertė, funkciškai identiška ir kokybiška dalis, kuri pagal modelį, tipą ir partiją nebūtinai turi
visiškai sutapti su nekokybiška preke.
Pretenzijos pagal šią Papildomą garantiją gali būti pateiktos tik anksčiau minėtų garantijoje
numatytų įsipareigojimų atžvilgiu. Todėl Papildoma garantija netaikoma gaminio su trūkumais
remontui ar atitinkamų remonto išlaidų kompensavimui, taip pat tokioms išlaidoms, kaip
išmontavimo ir sumontavimo išlaidos bei netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl produkto defekto,
išlaidos.

4. Pasinaudojimo Papildomos garantijos sąlygomis procedūra
Pretenzijos pagal šią Papildomą garantiją teikiamos tiesiogiai Ferdinand Bilstein, kaip garantijos
suteikėjui, naudojant užklausos formą, kurią rasite svetainėse: www.febi.com/3, www.blueprint.com/3 arba www.swag.de/3. Parengtoje užklausos formoje per nustatytą garantinį laikotarpį
turi būti pateikta visa informacija, kuria ieškovas grindžia savo pretenzijas/reikalavimus pagal šią
Papildomą garantiją, įskaitant trūkumų ar klaidų aprašą. Įvykdžius šias sąlygas garantinis laikotarpis
suteikiamas ir tuo atveju, jei Ferdinand Bilstein vėliau, norėdamas dar kartą patikrinti garantinį
atvejį, paprašys pareiškėjo atsiųsti papildomą informaciją arba patį gaminį su trūkumais (Ferdinand
Bilstein sąskaita).
Jei pareiškėjas įrodys Ferdinand Bilstein garantinio atvejo buvimą, Ferdinand Bilstein jį informuos, ar
bus pristatytas kokybiškas gaminys, ar bus grąžinta pareiškėjo sumokėta pirkimo kaina.
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5. Atvejai, kuriems netaikoma Papildoma garantija
Papildoma garantija neapima trūkumų ir gedimų, atsiradusių ne dėl produkto defektų, kurie jau
egzistavo prekės perdavimo pirmajam pirkėjui metu. Tai, visų pirma, yra šios priežastys: neteisingas
montavimas, atitinkamos transporto priemonės gamintojo techninės priežiūros instrukcijų
nesilaikymas, produkto naudojimas transporto priemonėse, kurios nėra įprastos kelių transporto
priemonės, arba transporto priemonėse, kurioms gaminys netinka pagal Ferdinand Bilstein
paskelbtas naudojimo taisykles, įprasto nusidėvėjimo atvejai, netinkamas saugojimas, produkto
apdorojimas ar kiti vėliau atlikti jo pakeitimai ar kitų išorinių veiksnių poveikis.
6. Kitos sąlygos
Šioms Papildomų garantijų sąlygoms ir jomis grindžiamai sudarytai garantinei sutarčiai, kiek leidžia
teisės aktai, taikoma Vokietijos teisė. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo –
pardavimo sutarčių netaikoma. Tiek, kiek leidžia įstatymai, abiejų šalių jurisdikcija vykdoma
Enepetalyje (Ennepetal) Vokietijoje, kaip Ferdinand Bilstein įmonės buveinės vietoje.
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