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Leveransbestämmelser Abelko Innovation 

Allmänna bestämmelser NL17 enl. bilaga1 

NL17, paragrafändringar 

 

§20 Abelko tillämpar inte betalning i förskott, endast 30 dagars betalningsfrist. 
 
§ 26, 36 och 31, garanti se nedan 
 
§ 29 tillägg, Hantering av reklamation sker alltid i Abelkos lokaler. 
 
 
 
 

Garanti  
 

1. Abelko förbinder sig att på egen bekostnad avhjälpa konstruktions-, material och 

tillverkningsfel som visat sig vid normalt bruk och som köparen reklamerat inom 60 månader 

från av köparen styrkt leveransdag. På displayer gäller 12 månader från leveransdag. 

Köparen svarar för demontage och montage samt frakt till Abelko, medan Abelko avhjälper 

felet och returnerar utrustningen med betald frakt till köparen.  

 

2. Garantin gäller endast för konstruktions-, material- och tillverkningsfel. Därav följer att Abelko 

exempelvis inte ansvarar för felaktiga funktioner som beror på att köparen inte följt 

bruksanvisningen och icke heller för fel som uppkommit vid normal förslitning, vid försummat 

underhåll eller annan misskötsel, vid obehörigt ingrepp, felaktiga driftsförhållanden, felaktig 

montering eller reparation utförd av annan än Abelko eller av Abelko auktoriserat ombud samt 

vid elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar.  

 

3. Abelkos ansvar för fel är begränsat till vad som ovan anförts. Abelko ansvarar ej för följdfel 

som kan uppstå på grund av konstruktions-, material- eller tillverkningsfel. Köparen äger 

således i anledning av fel icke rätt att kräva ersättning eller framställa andra anspråk än vad 

ovan anförts och dessa anspråk kan icke framställas mot annan än Abelko, som är ansvarig 

för denna garantis fullgörande.  

 

4. Abelko svarar inte heller för att återskapa eventuella konfigurationer mm, som köparen själv 

har lagt in i produkten. Köparen bör skapa en backup av konfigurationer och spara t.ex. på 

server.  

 

Informationen i detta dokument ägs av Abelko Innovation. Innehållet är konfidentiellt och det 

är strängt förbjudet att sprida informationen till andra än personal vid Abelko Innovation, 

återförsäljare, agenter eller licenstagare utan Abelko Innovations skriftliga tillstånd. Det är inte 

heller tillåtet att kopiera delar av dokumentet, lagra på datamedia eller annan form, 

inkluderande fotokopiering eller inspelning, utan tillstånd av Abelko Innovation, copyright 

ägare. Abelko Innovation utger detta dokument utan någon garanti för innehållet. Dessutom 

förbehåller Abelko Innovation sig rätten att göra förändringar, tillägg och strykningar i detta 

dokument, vid alla tillfällen och utan att meddela detta i förväg. Orsaken kan vara tryckfel, 

oriktig information, förbättringar i program/ produkt. Sådana förändringar ingår alltid i ny 

utgåva av detta dokument. 


