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Allmänna Reklamations- och garantivillkor 

Allmänt 
Alla produkter är utvecklade och tillverkade för att motsvara etablerad branschstandard och förutsätts 
handhas och underhållas i enlighet med beskrivningen i produktens manual. Utöver produktens 
tekniska manual kan också Atlas Copcos världsomspännande återförsäljar- och serviceorganisation 
bistå med ytterligare information och assistans. 

Garantiomfattning 
Garantin täcker reparation av defekta delar som beror av fel hänförda till tillverkningen av produkten. 
Garantin täcker reservdelar samt arbetstid om produkten lämnas in och repareras i det land där 
produkten inköptes. Reklamations. Och garantiperioden är 12 månader och börjar löpa från 
leveransdagen. 

Garantivillkor 
Produktens garanti gäller inte i de fall serienummer saknas, externa orsaker såsom modifieringar eller 
service utförd av annan än säljaren eller av denne auktoriserad distributör eller genom användning 
utanför de tekniska gränsvärden som specificeras i produktens manual. 

Säljaren, säljarens distributör och/eller återförsäljare reserverar sig rätten att i de fall reparation ej är 
möjlig att genomföra inom en rimlig tidsperiod, byta ut felaktig produkt under garantiperioden, med 
närmast motsvarande ersättningsprodukt. 

Garantiprocedur 
Produkten skall returneras till säljaren, säljarens distributör och/eller återförsäljare i det land där 
produkten inköpts. Giltiga garantikrav kommer då att regleras i enlighet med Maskin 03. 

Alternativt kan produkter som använts i annat land än inköpslandet, lämnas in till den lokala nationella 
distributören eller återförsäljaren. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad i form av 
reservdelar, men arbetstid och eventuellt tillkommande kostnade för frakt debiterasa köparen i enlighet 
med gällande priser. 

Reklamation och avhjälpningsåtgärder samt övriga garantivillkor i enlighet med Maskin 03. 

Förbehåll 
För slitgods och förbrukningsmaterial, såsom glödlmpor, filter, säkringar, och dylikt gäller säljarens 
ansvar enbart dessa detaljers normala livslängder. 

Garantin upphör även att gälla om annat än Atlas Copcos original reservdelar använts.  

För komponenter vilka er tillverkats/utvecklats av eller för Atlas Copcos räkning gäller respektive 
leverantörs garantivillkor. I övrigt Maskin 03. 

Utöver de ovan angivna Allmänna reklamations- och garantivillkoren skall Maskin 03 vara tillämpligt. 
För de fall Maskin 03 innehåller bestämmelser som strider mot vad som angivits i de Allmänna 
reklamations- och garantivillkoren skall de Allmänna reklamations- och garantivillkoren vinna 
företräde. 
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Atlas Copco Power Technique Nordic 
 
Atlas Copcos affärsområde energiteknik erbjuder handhållna maskiner, portabla 
kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn. Affärsområdet tillhandahåller service  
genom ett globalt nätverk. 

Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, 
anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning 
ligger i Belgien, Spanien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien 

 

Service och underhåll 
Inom vår organisation har vi ett rikstäckande nät av serviceverkstäder och välutbildade servicetekniker 
som alltid står redo att hjälpa till. 

Atlas Copco Power Technique Nordic finns nära dig för att säkra dina behov av service. Vi har ett 
omfattande erbjudande av eftermarknadstjänster som gör att du kan hitta rätt service för just dina 
behov. Regelbunden förebyggande service av din maskinpark säkerställer driftsäkerheten och 
minimerar risken för oplanerade stopp med höga kostnader. 

 

 


