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1. Garantiilepingu ese
Ettevõte Moll bauökologische Produkte GmbH (edaspidi Moll) annab Molli poolt tarnitud pro clima standardtoodete (edaspidi tooted) kohta punktis 2 nimetatud õigustatud
isikule punktis 4 nimetatud kehtivusajaks käesoleva garantiilepingu tingimuste kohase piiratud tootjagarantii.

2. Õigustatud isik
Õigustatud isik on nii see klient, kes on soetanud toote otse Mollilt, kui ka selle kliendi lõppklient, kes tooteid edasi müüb, kui ta suudab tõendada, et on tooted ostnud Molli
otsese kliendi käest (edaspidi nõude esitaja). Nõude esitamise õiguse tõendamiseks piisab ostudokumendi või (kui kirjalikku lepingut ei ole) arve esitamisest (edaspidi nõudeõiguse tõend).

3. Garantiijuhtum
Käesoleva garantiilepingu järgi loetakse garantiijuhtumiks ainult punktis 4 nimetatud garantiiaja jooksul tekkinud toote omaduste muutus võrreldes Molli tehniliste andmetega, mis kehtisid ostmise ajal. See muutus ei tohi olla põhjustatud vigadest toote kasutamisel (eelkõige kasutus-, hooldus- või paigaldusjuhiste eiramisest) ega tootele
mõjunud välisteguritest. Muud garantiid välistab Moll selgesõnaliselt.

4. Garantii kehtivusaeg
Toote garantiiaeg algab hetkest, kui Moll esmasele kliendile toote müüb ja lõppeb, ja lõppeb kuue aasta pärast peale selle müügi toimumist. Garantiiaeg pikeneb kümnele
aastale alates sellest, kui Moll müüb toote esmasele kliendile, kui toote paigaldamisel kasutatakse ainult pro clima standardtooteid, juhul kui vajaminevad tooted on pro clima
süsteemis olemas.

5. Garantiijuhtumist teatamine
Kui punktis 4 nimetatud garantiiajal esineb punktile 3 vastav garantiijuhtum, siis peab nõude esitaja sellest Mollile enne punktis 4 nimetatud garantii kehtivusaja lõppu viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14. kalendripäeva jooksul peale garantiijuhtumist teadasaamist, kirjalikult teatama ja esitama koos teatega nõudeõiguse tõendi.

6. Garantiinõuded
Kui nõude esitaja on punktile 3 vastavast garantiijuhtumist punktis 4 nimetatud garantiiaja jooksul Mollile punktis 5 kirjeldatud viisil nõuetekohaselt teatanud, siis on Mollil õigus enda
äranägemise järgi otsustada, kas ta tarnib nõude esitajale oma kuludega asendustoote puudusega toote kasutuskohta või kõrvaldab tootel esinenud puuduse. Kui toode on juba paigaldatud, siis on Mollil õigus valida, kas ta kannab tõendatud mõistlikud paigaldus- ja eemaldamiskulud või tellib need tööd kolmandalt ettevõttelt. Nõude esitaja peab sellise nõude korral
omal kulul Mollile esitama siduva kulude arvestuse ja saama Mollilt kinnituse, kas Moll võtab need kulud enda kanda või tellib kolmandalt ettevõttelt ise paigaldus- ja äravõtmistööd.
Eespool kirjeldatud garantiinõuded on lõplikud ja Moll ei võta täiendavat vastutust.

7. Aegumine
Punktis 6 nimetatud garantiinõuded aeguvad ühe aasta jooksul pärast nõude kätte saamise teate esitamist.

8. Seadusest tulenevad nõuded
Käesolev garantiileping ei kehti võimalike seadusest tulenevate nõuete kohta, mida nõude esitaja võib Mollile või Molli kliendile kui müüjale esitada.

9. Lõppsätted
Käesolevast garantiilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eksklusiivselt Schwetzingen’i kohtus. Sellele vaatamata on Mollil õigus esitada nõudeid ka nõude esitaja üldise kohtualluvuse järgi. Käesoleva garantiilepingu kohta kehtib eranditult Saksamaa Liitvabariigi õigus, välistatud on ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta (CISG) kohaldamine antud garantiilepingule. Ka siis, kui mõni tingimustest osutub või muutub juriidiliselt kehtetuks, jäävad ülejäänud tingimused kehtima. Sellisel
juhul on pooled kohustatud pidama läbirääkimisi heas usus, et asendada kehtetu tingimus kehtivaga, mille majanduslik mõju on kehtetu tingimusega võimalikult sama. See
kehtib ka selliste küsimuste korral, mida ei ole garantiilepingus reguleeritud.

