
1. Husqvarna Standardgaranti

Ved køb af et Husqvarna-produkt får køberen adgang til 
Husqvarnas Standardgaranti (”Standardgaranti”), der giver en 
producentgaranti på to (2) år for forbrugere eller et (1) år for 
professionelle. Husqvarnas Standardgaranti-betingelser findes i 
fuld version på www.husqvarna.dk. 

2. Husqvarna Care™ Warranty Plus– vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser (” Warranty Plus betingelser”) regu-
lerer rettigheder og forpligtelser mellem Husqvarna og Køber i 
forbindelse med køb af Warranty Plus, som gælder for et bestemt 
Husqvarna-produkt. 

3. Definitioner

I forbindelse med disse Warranty Plus betingelser har nedenstå-
ende definitioner følgende betydning:

”Forbruger” henviser til enhver fysisk person, der køber et produkt 
til privat brug og ejerskab. 

”Forhandler” henviser til en forhandler, der er autoriseret af 
Husqvarna.

”Warranty Plus” henviser til den udvidede garanti som defineret 
i Afsnit 4 (Warranty Plus dækning), som Husqvarna giver Køber i 
overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i dette doku-
ment. 

”Warranty Plus betingelserne” henviser til disse vilkår og betin-
gelser, herunder også de dokumenter, der henvises til i vilkår og 
betingelser. 

”Warranty Plus periode” henviser til den tidsperiode, der er angivet 
i Afsnit 5 (Garantiperiode).

”Husqvarna-produkt” henviser til det relevante Husqvarna-pro-
dukt, som Køber har købt sammen med Warranty Plus.

”Professionelle” henviser til ikke-slutforbrugere.  

”Køber” henviser til en slutforbruger eller en professionel, der 
køber et Husqvarna-produkt.

”Standardgarantien” henviser til standardgarantien som defineret 
i afsnit Error! Reference source not found. (Husqvarnas Stan-
dardgaranti).

”Standardgaranti-betingelser” henviser til de vilkår og betin-
gelser, der gælder for Standardgarantien, som omtalt i Afsnit 1 
(Husqvarnas Standardgaranti).

4. Warranty Plus garantiens dækning 

Når der købes en Warranty Plus garanti sammen med et Husqvar-
na-produkt, er det pågældende Husqvarna-produkt dækket af 
garanti i overensstemmelse med betingelserne i Standardgaran-
tien i en længere periode (som angivet i Afsnit 5 Garantiperiode), 
i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i nærværende 
Warranty Plus betingelser. 

VILKÅR OG BETINGELSER – 
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Warranty Plus betyder, at Husqvarna i den periode, der er angivet 
i Afsnit 5 (Garantiperiode), gratis efter eget skøn reparerer eller 
udskifter et defekt Husqvarna-produkt, eller en del af et Husqvar-
na-produkt, der er dækket af Warranty Plus garanti, i henhold til 
(i) disse Warranty Plus garantibetingelser, (ii) Køberens opfyldelse 
af kravene i disse Warranty Plus garantibetingelser og (iii) de 
begrænsninger og udelukkelser, der er angivet i Standardgaran-
ti-betingelserne. 

Warranty Plus garanti kan købes hos en autoriseret Husqvar-
na-forhandler, af en forbruger eller en professionel, som køber et 
nyt Husqvarna-produkt, til hvilket Warranty Plus garanti tilbydes. 

5. Garantiperiode

Ved tilkøb af en Warranty Plus garanti er det pågældende 
Husqvarna-produkt dækket af garanti i den periode, der er angivet 
i dette afsnit 5 (Garantiperiode). Garantiperioden for Warranty Plus 
garanti begynder, når Standardgaranti-perioden udløber. Warranty 
Plus garanti-perioden for Husqvarna-produktet, der er dækket 
af disse Warranty Plus garantibetingelser, er angivet i tabellen 
nedenfor. 

         Udvidet garantiperiode

Type af Husqvarna-produkt Forbruger Professionel

Husqvarna Automower® 3 år 2 år

Benzinmotorsave 1 år 1 år

Benzinplæneklipper (WB) 1 år Ikke relevant

Derudover gælder følgende begrænsninger:

a) For at undgå tvivl understreges det, at alle begrænsninger i 
Standardgaranti-betingelserne gælder for Warranty Plus garanti, 
herunder for eksempel, men ikke begrænset til, udelukkelse af 
forbrugs- og sliddele fra garantien.

6. Garantikrav og -begrænsninger

Husqvarnas garantiforpligtelse er med forbehold for og omfatter 
kun det, der er angivet i Standardgaranti-betingelserne og disse 
Warranty Plus garantibetingelser. Husqvarnas garantiforpligtelser 
er desuden betinget af, at Køber opfylder sine forpligtelser i 
henhold til disse Warranty Plus garantibetingelser og Standardga-
ranti-betingelserne.

Ud over hvad der ellers måtte være angivet i disse Warranty Plus 
garantibetingelser og Standardgaranti-betingelserne, skal følgende 
krav opfyldes af Køber, og de udgør en forudsætning for, at Køber 
er berettiget til at fremsætte eventuelle garantikrav. Hvis Køber ikke 
har opfyldt disse krav, er Warranty Plus garantien ugyldig.

a) Køberen skal købe en Warranty Plus garanti til det relevante 
Husqvarna-produkt inden for et (1) år fra købet af det nye Husqvar-
na-produkt.



b) Fra købsdatoen, dvs. inklusive både Standardgaranti- og 
Warranty Plus garantiperioden, skal Køber overholde og betjene 
Husqvarna-produktet i overensstemmelse med det, der er fastsat 
i Husqvarna-produktets betjeningsvejledning.

c) Køber skal servicere Husqvarna-produktet årligt fra købsdatoen 
for egen regning. En sådan service skal udføres af en af Husqvar-
na-autoriseret serviceleverandør for det relevante Husqvar-
na-produkt, og inden for EØS eller Schweiz.

d) Husqvarna-produktet skal være registreret i Husqvarna-pro-
duktregistreringssystemet før købsdatoen for Warranty Plus 
garantien. 

e) Husqvarna-produktet skal have en dokumenteret servicehi-
storik.

f) I forbindelse med robotplæneklippere skal installationen være 
udført af en autoriseret Husqvarna-forhandler.

Hvis Køber ikke har opfyldt kravene i dette afsnit 6 (Garantikrav og 
-begrænsninger), er Warranty Plus garantien ugyldig, og Køber er 
ikke berettiget til en tilbagebetaling af den pris, Køber har betalt for 
Warranty Plus garanti.

7. Garantikrav 

Garantikrav skal i løbet af Warranty Plus garantiperioden rettes 
til den forhandler, som Husqvarna-produktet er købt hos, eller til 
en autoriseret Husqvarna-serviceleverandør for det relevante 
Husqvarna-produkt inden for EØS eller Schweiz.

En sådan underretning skal ske inden for en rimelig frist efter 
opdagelsen af defekten.  

Husqvarnas ansvar er begrænset til reparation eller udskiftning 
af det relevante Husqvarna-produkt. Det i disse Warranty Plus 
garantibetingelser angivne udgør det eneste og eksklusive rets-
middel i forbindelse med garantikrav. Køber er ikke berettiget til 
andre retsmidler eller skadeserstatninger. For at undgå tvivl herom 
understreges det, at Husqvarna ikke er ansvarlig for nogen form 
for direkte eller indirekte skader. 

8. Pris og betalingsmidler for Warranty Plus garanti 

Køber accepterer at betale for Warranty Plus garanti rettidigt og i 
henhold til gældende prisliste. Warranty Plus garanti er kun gyldig, 
hvis Køber har betalt for Warranty Plus garantien.

9. Personlige oplysninger

I forbindelse med registreringen af det Husqvarna-produkt, 
garantien omhandler, behandler Husqvarna-koncernen Købe-
rens personlige oplysninger. Husqvarna-koncernens behandling 
af personlige oplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse 
med Husqvarnas politik om beskyttelse af personlige oplysninger, 
der kan findes på www.husqvarna.dk.

Disse Warranty Plus garantibetingelser påvirker på ingen 
måde de rettigheder, Køber tildeles ifølge gældende og ufra-
vigelig lovgivning.


