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1. Predmet dogovora o garanciji
Moll buökologische Produkte GmbH (v nadaljevanju Moll) prevzema s tem dogovorom skladno s točko 2, v obdobju zagotavljanja garancije skladno s točko 4, omejeno proizvodno garancijo, za pro clima standardne proizvode Moll (v nadaljevanju »proizvod«).

2. Upravičenec
Upravičenec je stranka, ki je proizvod kupila direktno od firme Moll, kakor tudi njena končna stranka, ki proizvod obdeluje, v kolikor le ta lahko dokaže, da je proizvode nabavila pri nekem direktnem kupcu Moll (v nadaljevanju »tožnik«). Kot dokaz za upravičenost zadostuje predložitev potrdila o nakupu ali – v kolikor ni sklenjena pisna pogodba
– račun (v nadaljevanju »potrdilo o upravičenosti«).

3. Uveljavljanje garancije
Zahtevek za uveljavljanje garancije v smislu tega dogovora se lahko poda le, če se v času trajanja garancije skladno s točko 4 pokaže odstopanje v kakovosti proizvoda, ki je v
času nakupa navedena v veljavni specifikaciji Moll in to odstopanje ni posledica napake pri uporabi proizvoda, zlasti ne neupoštevanja navodil za obratovanje, vzdrževanje ali
obdelavo, ali zunanjih vplivov na proizvod. Moll izrecno ne prevzema nobene nadaljnje garancije.

4. Trajanje garancije
Trajanje garancije za proizvode se prične v trenutku, ko Moll proizvod proda prvi stranki in poteče šest let zatem. Obdobje trajanja garancije se podaljša na deset let po prodaji
proizvoda prvi stranki s strani Moll, v kolikor je obdelava proizvodov bila izvršena izključno v kombinaciji s pro clima standardnimi proizvodi, v kolikor so bili proizvodi ponujeni v pro clima sistemu.

5. Obvestilo o zahtevku za uveljavljanje garancije
V kolikor pride v času trajanja garancije skladno s točko 4 do garancijskega primera po točki 3, ima upravičenec pravico v času trajanja garancije skladno s točko 4 nemudoma, vendar najpozneje v roku 14 koledarskih dni po ugotovitvi , pisno obvestiti Moll in predložiti dokaz o upravičenosti zahtevka za uveljavljanje garancije.

6. Garancijski zahtevek
V kolikor je upravičenec za garancijo pravilno, skladno s točko 5, obvestil Moll o garancijskem zahtevku po točki 3 v času trajanja garancije skladno s točko 4, bo Moll po lastni presoji na
lastne stroške poslal nadomesti proizvod upravičencu za garancijo na mesto uporabe okvarjenega proizvoda ali odpravil napako na okvarjenem proizvodu. Če je proizvod že vgrajen, krije
Moll po lastni presoji bodisi tudi izkazane primerne stroške za demontažo in vgradnjo ali za to pooblasti tretjo osebo. Upravičenec za garancijo, mora Mollu na lastne stroške predložiti
zavezujoč predračun in pridobiti od Molla odločitev, ali bo Moll prevzel te stroške sam oz. ali bo za demontažo in vgradnjo pooblastil tretjo osebo.

7. Zastaranje
Zahtevki za uveljavljanje garancije po točki 6 zastarajo v roku enega leta po prijavi.

8. Dopolnilni zahtevki, jamstvo
S tem dogovorom o garanciji Moll ne prevzema nobenih dopolnilnih zahtevkov stranke ali tretjih oseb, zlasti Moll ne jamči za morebitno škodo, ki je posledica pomanjkljivosti proizvoda.

9. Zakoniti zahtevki
Morebitnih zakoniti zahtevki tožnika napram Mollu ali strankam Moll, kot prodajalcu, niso predmet tega dogovora o garanciji.

10. Končne določbe
Za obe stranki velja pristojnost sodišča v Schwetzingenu. Moll ima pravico vložiti tožbo na pristojnem sodišču vlagatelja zahtevka.
Za dogovor o garanciji velja izključno nemška zakonodaja z izključitvijo dogovora združenih narodov o pogodbah o mednarodnem nakupu blaga (CISG)
Če je ali postane ena od določb tega dogovora pravno neveljavna , se s tem pravna veljavnost ostalih določil ne spremeni. Stranke so se v tem primeru dolžne dogovoriti in neveljavno določbo zamenjati z veljavno, ki se bo v čim večji možni meri približala gospodarskemu rezultatu neveljavne določbe. To ustrezno velja v primeru pomanjkljivih določil.

