GARANTIERKLÆRING FOR HARDWARE. Leica Geosystems AG (“Leica Geosystems”) garanterer over for den
oprindelige slutaftager (“kunden”), at produktet ved normal
brug vil være fri for produktions- og materialefejl i et (1) år,
med undtagelse af (i) DISTO-produkter med to (2) år og (ii)
batterier med halvfems (90) dage, med mindre garantiperioden
er forlænget af Leica Geosystems og under forudsætning af,
at brugs- og vedligeholdelsesanvisningerne overholdes nøje,
især
ved
ekstrem
og/eller
konstant
anvendelse.
Garantiperioden starter fra dokumenteret købsdato (eller
leveringsdato eller dato for modtagerprotokol, såfremt den kan
anvendes). Indenfor rammerne af denne producentgaranti
forpligter Leica Geosystems sig udelukkende til efter eget
skøn og på egen regning enten at erstatte eller reparere det
fejlbehæftede produkt eller dele af det, eller refundere den
betalte købspris. For reparerede eller udskiftede produkter
resp. dele yder Leica Geosystems en garanti på halvfems (90)
dage fra forsendelsesdatoen eller frem til udløbet af den
oprindelige garantiperiode, hvor det i hvert tilfælde vil være
den længste periode, der er gældende. Alle udskiftede
produkter eller dele overgår til Leica Geosystems ejendom.
Denne garanti omfatter ikke produkter fra andre producenter
eller forbrugsmateriale som f.eks. reflektorer, pærer og
sikringer. Denne garanti annuleres og er ugyldig, hvis
produktet anvendes sammen med andet tilbehør end det
autoriserede originale Leica Geosystems tilbehør.
GARANTIEERKLÆRING FOR SOFTWARE. For ”systemsoftware” (defineret som driftssoftware og/eller firmware, som
er nødvendigt for at kunne tænde for og arbejde med
hardwaren) er omfanget af garantien fra Leica Geosystems
ifølge denne garantierklæring det samme som for hardwaren.
For applikationssoftware (defineret som forud installeret eller
indlæsbart on-board-software og/eller pc-baseret-software til
specielle anvendelser af produktet og/eller data) er disse
garantibestemmelser udtrykkeligt ikke gældende. For
omfanget af garantidækning for applikationssoftware henvises
til softwarelicensaftalen.
GARANTIFORDRING. Kunden skal inden garantiperiodens
udløb kontakte enten en autoriseret Leica Geosystems
TM
forhandler eller, undtagen ved DISTO -produkter, et af Leica
Geosystems servicecentre for at modtage en garantifordringsautorisation. Hertil kræves, at kunden medbringer en dateret
dokumentation for købet af produktet hos Leica Geosystems
eller en autoriseret forhandler samt en beskrivelse af defekten.
Leica Geosystems er ikke ansvarlig for produkter, der
modtages uden garantifordrings-autorisation. Det reparerede
eller udskiftede produkt hhv. produktdel leveres tilbage til
kunden så hurtigt som muligt inden for en rimelig tidsfrist. Leica
Geosystems overtager forsendelsesomkostningerne for de
reparerede eller udskiftede produkter hhv. produktdele. Leica
Geosystems hæfter ikke for transportskader. Leica
Geosystems bestemmer selv efter eget skøn opfyldelsesstedet
for udførelse af garantiarbejder. For produkter, som er dele af
en fast installation, er opfyldelsesstedet ved den faste
installation og kunden skal holde Leica Geosystems skadesløs
for ydelser i henhold til garantien, såfremt denne installation
ikke befinder sig på samme sted, som produktet oprindeligt
blev installeret eller leveret til.

GARANTIENS EKSKLUSIVITET. Ved garantifordringer fra
kunden, er det udelukkende ovenstående garantierklæring, der
er gældende. Ovenstående garantierklæring gælder eksklusivt
og erstatter alle andre eksplicitte eller implicitte garantier,
betingelser og bestemmelser, af faktisk eller lovmæssig
karakter, inklusive sådanne, som relaterer sig til sædvanlig
kvalitetsstandard på markedet, produktets egnethed til et
bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet eller overholdelse af
tredje persons rettigheder, enhver garanti opnået ved
handelsbrug, forhandlingsforløb eller performance, enhver
garanti om at software er kompatibel med enhver hardware
eller software, at softwaren vil køre ordentligt på kundens
udstyr, og enhver garanti om at brugen af softwaren vil være
uden afbrydelser eller fejlfri, som alle udtrykkeligt udelukkes.
Leica Geosystems hæfter ikke, såfremt manglen er opstået
som følge af kundens eller tredjeparts misbrug, forsømmelse,
ukorrekte installation, installation, tilslutning eller brug af
produktet sammen med tilbehør udover det autoriserede
originale
Leica
Geosystems
tilbehør,
utilstrækkelig
vedligeholdelse,
manglende
overholdelse
af
brugervejledninger, ikke tilladte forsøg på at åbne, reparere
eller ændre produktet, overdreven belastning, normal slitage
eller af andre årsager, der ikke ligger inden for rammerne af
den formålsbestemte anvendelse eller på grund af ulykker,
ildebrand eller andre årsager, som Leica Geosystems ikke er
ansvarlig for. Denne garanti dækker ikke fysiske skader eller
fejlfunktion på produktet, som måtte være opstået som følge
af, at produktet er anvendt i forbindelse med ekstraaggregater
og såfremt Leica Geosystems kommer til det resultat, at selve
produktet ikke udviser nogen fejlfunktion.
ANSVARSBEGRÆNSNING. I DEN UDSTRÆKNING DEN
GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, HÆFTER LEICA
GEOSYSTEMS HELLER IKKE – UANSET OM DER ER TALE
OM
KONTRAKT
ELLER
HANDLING
(INKLUSIVE
FORSØMMELIGHED) – FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER
SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER, IDØMT BØDESTRAF
(„PUNITIVE DAMAGES“), KUNDENS UDGIFTER TIL
ERHVERVELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER, TAB AF
OMSÆTNING OG FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING
SAMT I ØVRIGT FORRETNINGSMÆSSIGE TAB AF
ENHVER ART, TAB AF INFORMATIONER ELLER DATA
ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB, DER ER OPSTÅET
SOM ET RESULTAT AF SALG, INSTALLATION,
VEDLIGEHOLDELSE, ANVENDELSE AF PRODUKTET,
PRODUKTETS
YDELSE,
SVIGT
ELLER
DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER LIGNENDE. DENNE
ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ, SELVOM
LEICA
GEOSYSTEMS
ELLER
AUTORISEREDE
SALGSPARTNERE ER INFORMERET OM MULIGHEDEN
FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ. LEICA
GEOSYSTEMS
BEGRÆNSER
ANSVARET
TIL
UDSKIFTNING, REPARATION ELLER REFUSION AF
KØBSPRISEN
EFTER
EGET
SKØN.
DENNE
ANSVARSBEGRÆNSNING PÅVIRKES IKKE, SELVOM ET
RETSMIDDEL I MEDFØR AF DENNE GARANTI IKKE
SKULLE VIRKE EFTER HENSIGTEN. NOGLE JURIDISKE
HJEMSTEDER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF
TILFÆLDIGE ELLER AFLEDTE SKADER, SÅ DENNE
BEGRÆNSNING VIL MÅSKE IKKE GÆLDE. I TILFÆLDE AF
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AT GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER KOMPLET
UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR
OVERFOR KRAV OG SKADER SOM NÆVNT HER,
BEGRÆNSES ANSVARET I HØJEST MULIGE GRAD SOM
TILLADT AF LOVEN. DESUDEN SKAL ANSVAR FOR
EKSTRA MANDSKAB UDELUKKES, I DET OMFANG DET
ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING.
INDSKRÆNKNING. Såfremt en domstol ikke tillader den
fuldstændige udelukkelse eller begrænsning af implicitte
garantier eller hæftelse for indirekte skader eller følgeskader
for bestemte produkter, der er leveret til forbrugere, eller ikke
tillader begrænsningen af hæftelsen for legemsbeskadigelse,
er disse implicitte garantier og ansvaret begrænset til den
gældende garantiperiode.
ADSKILLELIGHED. Såfremt en klausul i denne begrænsede
garanti skulle findes ugyldig eller uigennemtvingelig af en
vilkårlig, kompetent myndighed, skal en sådan klausul slettes
fra denne begrænsede garanti, og de resterende klausuler i
denne begrænsede garanti skal fortsat være fuldgyldige. I så
tilfælde skal den begrænsede garanti udlægges, og om
nødvendigt ændres således at den medfører, eller tilnærmer
sig, eller opnår et resultat, som ligger så tæt som juridisk
muligt på resultatet, som var tilsigtet med klausulen heri, som
anses for ugyldig, ulovlig eller uigennemtvingelig.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGET. Det aftales udtrykkeligt
mellem parterne, at datterselskaber under Leica Geosystems,
herunder enheden hvorfra Kunden købte produktet, er en
tredjepartsbegunstiget i denne internationale producentgaranti,
og, uden begrænsninger af ovenstående, at disse
begunstigede skal være tildelt alle forsvarsrettigheder som er
tilgængelige for Leica Geosystems under denne internationale
producentgaranti.
GÆLDENDE RET OG VÆRNETING. Denne internationale
producentgaranti er underlagt schweizisk lov og udelukker De
Forenede Nationers aftale om internationalt varekøb fra
11. april 1980. Værnetinget befinder sig i Balgach, Schweiz,
hvor Leica Geosystems har sit hjemsted. Leica Geosystems
har for så vidt angår værneting efter eget skøn ret til at
påbegynde og afslutte retsforfølgning ved domstolene, der
hvor kunden har sit hjemsted eller sin forretningsadresse.
Med denne producentgaranti giver Leica Geosystems kunden
specifikke rettigheder. Lovbestemte forbrugerrettigheder
påvirkes ikke heraf.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
(Schweiz)
www.leica-geosystems.com
Heerbrugg, 25. marts 2013
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