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Reklamationsret-betingelser 

I. Introduktion 

Virksomhederne i Kverneland Group1, som producerer produkter af mærkerne 
Kverneland, Vicon eller Kubota (som defineret nedenfor) (herefter individuelt benævnt 
"Producenten") yder vederlagsfrit en producentgarant til slutkunden i henhold til 
følgende reklamationsret-betingelser for alle Producentens nyproducerede produkter, 
som har et serienummer ("Kverneland Group Slutprodukter") og deres dele 
("Kverneland Group Reservedele ” jf. afsnit IV.), begge anført under 
https://ien.kverneland.com/ (herefter samlet benævnt "Kverneland Group Produkter"). 
Denne frivillige producentreklamationsret ydes i tillæg til den lovpligtige 
reklamationsret, som slutkunden har krav på over for sin forhandler i henhold til de 
indgåede aftaler.  

Betingelserne gælder for alle nye produkter fra Kverneland Group, som er blevet solgt og 
leveret til slutkunder af Kverneland Groups autoriserede forhandlere og i særdeleshed 
Kverneland Groups salgsvirksomheder, som fremgår af Bilaget til disse betingelser 
("Kverneland Group Salgsvirksomheder") fra og med 1. september 2022.  

 

1. Reklamationsret gælder inden for nedenstående betingelser for den første slutkunde, som 
har købt Kverneland-produkter fra en autoriseret Kverneland Group forhandler i en 
Kverneland Group Salgsvirksomhed ("Autoriseret Kverneland Group Forhandler"), 
og som under brug af Kverneland Group Produkter og/eller Kverneland Group 
Reservedele opdager en materiale- eller produktionsfejl, som er dækket af disse 
reklamationsret-betingelser.  

2. I tillæg til afsnit 1 gælder denne reklamationsret også i det omfang og under de 
nedenstående betingelser for eventuelle fremtidige ejere af det relevante Kverneland 
Group Produkt ved videresalg af Kverneland Group Produktet (som sammen med den 
oprindelige slutkunde herefter benævnes "Slutkunderne"). Som dokumentation på 
ejerskabet skal køberen af Kverneland Group Produktet fremvise et købsbevis (f.eks. en 
kvittering) til den relevante Autoriserede Kverneland Group Forhandler i tilfælde af et 
reklamationskrav. Reklamationsret overføres derfor til køberen, hvis den oprindelige 
slutkunde videresælger Kverneland Group Produktet.  

II. Reklamationsrets ikrafttræden og varighed samt reklamationsret-betingelser 

                                                 
1 Den specifikke producentvirksomhed afhænger af det omhandlede Kverneland Group Produkt. En liste over  
   producentvirksomheder i Kverneland Group fremgår af Bilaget til disse betingelser.  

https://ien.kverneland.com/
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1. Reklamation træder i kraft på datoen, hvor Kverneland Group Produktet leveres til den 
første slutkunde som angivet af den respektive Autoriserede Kverneland Group 
Forhandler, hvilket sker ved produktregistreringen i Kvernelands onlineportal, der er 
etableret til behandling af reklamationskrav og eftersalgsservice og tilpasses tid efter 
anden, og som registreres i "Produktkortet", som findes for hvert Kverneland Group 
Produkt. Slutkunden kan anmode om oplysninger om produktregistreringen eller 
”Produktkortet” hos en Autoriseret Kverneland Group Forhandler. 

2. Kverneland Group Slutprodukter skal registreres af den respektive Autoriserede 
Kverneland Group Forhandler, som er den første slutkundes kontraktpartner, og det skal 
ske via onlineportalen for Kverneland Groups autoriserede forhandlere på 
https://www.kvgportal.com/W_global/ProductService/Account/Login. Slutkunden kan 
derudover selv registrere Kverneland Group Slutproduktet; denne frivillige registrering 
skal ske på Kverneland Groups portal https://my.kverneland.com 

3. Producenten garanterer, at Kverneland Group Produkter er fri for fejl og mangler i en 
periode på to år fra startdatoen jf. afsnit 1. og afsnit 2. under betingelserne, som fremgår 
nedenfor i afsnit 4.  

4. For at opnå den fulde reklamationsret i den fulde periode på to år, skal Slutkunden 
opfylde følgende krav:  

a) Kverneland Group Produktet skal serviceres. For nogle af vores produkter kræver 
vi, at der udføres service tidligst 10 (ti) og senest 12 (tolv) måneder efter 
reklamationsrettens ikrafttræden som anført i afsnit 1 og afsnit 2. Der kræves ikke 
en fuld service. 

b) Service skal gennemføres af en Autoriseret Kverneland Group Forhandler i henhold 
til https://ien.kverneland.com/About-Kverneland/Dealer-Locator eller 
https://ien.vicon.eu/About-Vicon/Dealer-Locator og skal dokumenteres skriftligt. 
Den skal gennemføres på basis af en tjekliste med et overkommeligt antal 
spørgsmål, som kan hentes elektronisk. Den elektroniske tjekliste for hvert 
Kverneland Group Produkt kan hentes på https://www.kvgportal.com/publicquest/ 
efter indtastning af serienummer og produkttype.  

c) Når tjeklisten er komplet, skal den Autoriserede Kverneland Group Forhandler 
gemme den i Kverneland Groups onlineportal, der er etableret til behandling af 
garantikrav og eftersalgsservice og tilpasses tid efter anden, sammen med 
tilhørende foto af det relevante Kverneland Group Slutprodukt, hvorefter den 
ansvarlige Kverneland Group Salgsvirksomhed vil udstede en bekræftelse på den 
toårige reklamationsret. Det er kun med denne bekræftelse, at den fulde 
reklamationsret-periode gælder i henhold til afsnit 3. Den Autoriserede Kverneland 

https://www.kvgportal.com/W_global/ProductService/Account/Login
https://my.kverneland.com/
https://ien.kverneland.com/About-Kverneland/Dealer-Locator
https://ien.vicon.eu/About-Vicon/Dealer-Locator
https://www.kvgportal.com/publicquest/
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Group Forhandler, som gennemfører service, vil uden ugrundet ophold videregive 
bekræftelsen til Slutkunden. Producenten vil ikke refundere eventuelle 
omkostninger ved service til Slutkunden. 

5. Hvis betingelserne, der henvises til i afsnit 4. ikke er opfyldt, dvs. (i) service af de 
respektive Kverneland Group Slutprodukter ikke er gennemført inden for den angivne 
periode, eller de respektive Kverneland Group Slutprodukter ikke opfylder betingelserne, 
som fremgår af de respektive tjeklister, så den ansvarlige Kverneland Group 
Salgsvirksomhed ikke bekræfter det andet reklamationsret-år, skal Producenten kun yde 
et års reklamationsret for Kverneland Group Produktet fra startdatoen jf. afsnit 1. og afsnit 
2. til den første slutkunde. I Kverneland Groups onlineportal, der er etableret til 
behandling af reklamationsret-krav og eftersalgsservice og tilpasses tid efter anden, skal 
den ydede reklamationsret-periode for det relevante Kverneland Group Produkt derefter 
automatisk ændres til et år, og skal udløbe ved udgangen af denne periode. Efter dette år 
kan Slutkunden ikke fremsætte yderligere krav mod Producenten. Eventuelle garantikrav 
fremsat i det andet reklamationsret-år vil blive afvist af Producenten. Det er ikke muligt 
at gøre det ud for en manglende service, når den etårige reklamationsret er udløbet. 

Perioden kan illustreres grafisk som følger:  

 

6. Ud over reklamationsret-perioden på to år jf. afsnit 3. og afsnit 4. har Producenten indført 
en yderligere begrænsning på antal hektar eller antal baller for alle Kverneland Group 
Slutprodukter. 

Reklamationsret udløber derfor enten ved udløbet af perioden på to år jf. afsnit 3., eller 
når den følgende angivne begrænsning (antal hektar, timer eller baller) er nået, hvad der 
end måtte ske først. Den først opnåede begrænsning annullerer de øvrige begrænsninger, 
og reklamationsret perioden ophører. Se i denne sammenhæng oversigten nedenfor for de 
forskellige produktgrupper. 

Produktgrupper periode (begrænsning i forhold til ha/m 
og antal baller eller periode) 

Harver 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Tallerkenharver 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

warranty (1 year) extension of warranty (warranty 2 years)

successful 
inspection +

no or no 
successful 

inspection +

warranty (1 year)
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Produktgrupper periode (begrænsning i forhold til ha/m 
og antal baller eller periode) 

Gødningsspredere 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Pakkere og pakkevalser 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Plove 200 ha / skær / 2 år 

Enkeltkornssåmaskine 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Motorharver 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Såkombinationer 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Såmaskiner 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Sprøjter til beskyttelse af afgrøder 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Fastkammerpressere 10.000 baller/2 år 

Variabel presning 10.000 baller/2 år 

Fastkammerpressekombinationer 
(Fastbale/Flexiwrap) 

15.000 baller/2 år 

Ballepakkere 8.000 baller/2 år 

Slagleklippere 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Skårlæggere med/uden crimper 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

Vendere, opsamlere og river 500 ha/m arbejdsbredde/2 år 

De respektive gældende begrænsninger (antal ha, timer eller baller) angivet ovenfor 
gælder også for de produkter, hvis garanti iht. afsnit  5. er begrænset til et år fra 
startdatoen jf. afsnit 1. og afsnit 2. til den første slutkunde.  

Eksempel: Hvis en motorharve har en arbejdsbredde på 3 m, og der foreligger en 
bekræftet service (se afsnit 4.), lyder begrænsningen på 1.500 ha (= 3 m x 500 ha) inden 
for den toårige periode. Uden en bekræftet service (se afsnit 5.) er reklamationsret-
perioden et år og ligeledes med en begrænsning på 1.500 ha (= 3 m x 500 ha).  

Eventuelle udførte udbedringer under reklamationsret forlænger eller fornyer ikke 
Reklamationsret-perioden for det pågældende Kverneland Group Slutprodukt eller de 
udskiftede eller udbedrede dele.  

III. Reservedele 
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Med hensyn til Kverneland Group Reservedele yder Producenten en reklamationsret 
på et år fra leveringsdatoen for den pågældende Kverneland Group Reservedel til 
Slutkunden. For at kunne fremsætte et reklamationsret-krav er Slutkunden forpligtet til at 
kunne fremvise sin berettigelse til det eller leveringsdatoen i kraft af fakturanummeret fra 
den respektive Autoriserede Kverneland Group Forhandler, forhandleren i Kverneland 
Group Salgsvirksomheder, hvis det alene drejer sig om Kverneland Group Reservedele, 
eller den forhandler, som er kundens aftalepartner.  

En forlængelse af reklamationsret-perioden til to år ved hjælp af en gennemført service 
jf. afsnit III.4. er ikke gældende.  

IV. Reklamationsret dækning 

1. Producenten garanterer, at de nye Kverneland Group Produkter, som leveres af 
Kverneland Group Salgsvirksomheder eller Autoriserede Kverneland Group 
Forhandlere, er fri for materiale-, produktions- og designmæssige fejl og mangler i løbet 
af reklamationsret-perioden under de betingelser og begrænsninger, som er anført i disse 
betingelser.  

2. I tilfælde af et reklamationsret-krav kan Producenten efter eget ønske (a) påtage sig 
omkostningerne ved at udbedre defekten eller levere de nødvendige reservedele til 
udbedringen, (b) levere en ny del uden fejl mangler, (c) refundere købsprisen for det 
pågældende Kverneland Group Slutprodukt til Slutkunden fratrukket værdien af det 
udbytte, Slutkunden har haft. Udskiftede dele på Kverneland Group Slutprodukter og 
udskiftede Kverneland Group Reservedele tilhører Producenten. Slutkunden skal 
overdrage udskiftede dele på Kverneland Group Slutprodukter og de udskiftede 
Kverneland Group Reservedele på opfordring fra Producenten, en Kverneland Group 
Salgsvirksomhed eller en Autoriseret Kverneland Group Forhandler.  

3. Producenten skal også påtage sig omkostninger for materialer og arbejdstid hos den 
Autoriserede Kverneland Group Forhandler i forbindelse med et gyldigt reklamationsret 
krav i overensstemmelse med de respektive aftaler, som er indgået mellem den 
pågældende Kverneland Group Salgsvirksomhed og den Autoriserede Kverneland Group 
Forhandler.  

4. Begrænsning i reklamationsret dækning  

Reklamationsret er begrænset til forholdene anført i afsnit 1., afsnit 2. og afsnit 3.; andet 
arbejde, service eller direkte eller indirekte omkostninger er dækket af denne 
reklamationsret. I det omfang reklamationsret dækker det pågældende Kverneland Group 
Produkt, gælder den specifikt ikke: 
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a) Skade som følge af uegnede opbevaringsforhold, som ikke overholder 
anvisningerne i instruktionsbogen;  

b) Skade som følge af forkert brug, dvs. brug eller drift som afviger fra det tiltænkte 
eller sædvanlige formål eller fra specifikationer og beskrivelser i Producentens 
instruktionsbog eller i offentligt tilgængelig information fra Kverneland Group 
information (f.eks. dataark osv.);  

c) Skade som følge af brug af uoriginale reservedele, som ikke er godkendt af 
Producenten eller af en Kverneland Group Salgsvirksomhed; 

d) Skade som følge af normal slitage eller forbrug samt slid- eller forbrugsdele såsom 
muldfjæl, plovskær, klinger, glidesko, drivremme, dæk osv.;  

e) Skader som følge af eksterne forhold såsom ulykker eller force majeure-
begivenheder såsom naturkatastrofer, (borger)krig, eksplosioner og brand; 

f) Fejl som følge af forsætlig skade eller misbrug; 

g) Skade som følge af, at Kverneland Group Produkter bruges på områder og under 
forhold, som ikke er i overensstemmelse med sædvanlige formål og tiltænkt brug, 
og som kræver skriftlig godkendelse fra Producenten; 

h) Omkostninger som følge af mistet brug eller høst og forsinkelser i forbindelse med 
høst samt tabt fortjeneste; 

i) Skader som følge af manglende efterlevelse af viste advarsler; 

j) Skader som følge af brug af ikke-certificeret software/softwaretilslutninger (TIM = 
Tractor Implement Management) eller som følge af manglende opdateringer eller 
opgraderinger i det omfang, at Slutkunden er blevet gjort opmærksom på 
nødvendigheden heraf;  

k) Skader som følge af forkert montering af fremmede dele eller anordninger samt 
skader som følge af brug af uegnede anordninger, som ikke er godkendt af 
Producenten eller af en Kverneland Group Salgsvirksomhed; 

l) Reparationer og omkostninger for skade på andre produkter/tredjemands ejendom 
forårsaget af Kverneland Group Produktet; 

m) Transportomkostninger for Kverneland Group Produktet; 

n) Skader som følge af ændringer, indstillinger eller reparation af Kverneland Group 
Slutproduktet, medmindre ændringerne, indstillingerne eller reparationerne er 
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udført af Producenten eller af personer, som er autoriserede af Producenten eller af 
en Kverneland Group Salgsvirksomhed; 

o) Skade som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger fra 
Producenten eller en Kverneland Group Salgsvirksomhed; 

p) Omkostninger til regelmæssige eftersyn, service, reparationer og renoveringer som 
følge af normal slitage; 

q) Omkostninger til leje- eller erstatningsudstyr under reparation eller utilgængelighed 
i forbindelse med et garantikrav; 

r) Ændringer eller reparationer på Kverneland Group Produktet udført af personer, 
som ikke er autoriserede eller bemyndigede af Producenten eller af en Kverneland 
Group Salgsvirksomhed.  

For at præcisere: reklamationsret er begrænset til refusion, reparation og udskiftning i 
henhold til ovenstående betingelser. Garantien omfatter ikke andre reklamationskrav eller 
andre krav såsom krav om tabserstatning mod Producenten.  

V. Forudsætninger for reklamationsret  

Al service, der udføres af Producenten under denne reklamationsret, er underlagt følgende 
krav.  

1. Væsentlige krav til reklamationsret 

a) Reklamationsret dækker kun, hvis serviceanvisningerne og de planlagte 
serviceintervaller iht. instruktionsbogen udføres af Producenten, en Kverneland 
Group Salgsvirksomhed eller en Autoriseret Kverneland Group Forhandler og er i 
overensstemmelse med anvisningerne og oplysningerne om servicekravene i 
instruktionsbogen. 

b) Reklamationsret dækker kun, hvis serienummeret på Kverneland Group 
Slutproduktet ikke er fjernet eller er ulæseligt. 

c) reklamationsret dækker kun, hvis de obligatoriske ændringer, som er anvist af 
Producenten for at opretholde sikker og korrekt funktion, er blevet udført på de 
pågældende Kverneland Group Produkter. 

Slutkundens kontrakt- eller lovbestemte rettigheder i forhold til den Autoriserede 
Kverneland Group Forhandler, som er Slutkundens aftalepartner, påvirkes ikke af disse 
betingelser. Desuden begrænser eller erstatter garantien ingen af Slutkundens lovbestemte 
rettigheder i forhold til Producenten. Dette gælder især for obligatoriske lovbestemte 
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ansvarsbestemmelser i henhold til produktansvarsloven eller for Producentens 
erstatningsansvar. 

2. Formkrav til fremsættelse af et reklamationsret-krav og behandlingen af et 
reklamationsret-krav: 

a) Et reklamationsret-krav skal fremsættes over for en Autoriseret Kverneland Group 
Forhandler. Slutkunden kan finde sine nærmeste Autoriserede Kverneland Group 
Forhandlere via forhandleroversigten på https://ien.kverneland.com/About-
Kverneland/Dealer-Locator eller https://ien.vicon.eu/About-Vicon/Dealer-Locator. 
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Producenten eller en Kverneland 
Group Salgsvirksomhed, kan et reklamationsret-krav ikke fremsættes direkte til 
Producenten eller en Kverneland Group Salgsvirksomhed. Den Autoriserede 
Kverneland Group Forhandler vil undersøge kravet. 

         Den endelige beslutning om berettigelsen og størrelsen af reklamationsret -kravet 
vil blive truffet af den Kverneland Group Salgsvirksomhed, som den Autoriserede 
Kverneland Group Forhandler, Slutkundens krav er stilet til, har et 
forretningsmæssigt forhold til. En sådan endelig beslutning træffes af den 
respektive Producent, hvis Kverneland Group International GmbH som Kverneland 
Group Salgsvirksomhed er aftalepartner for den Autoriserede Kverneland Group 
Forhandler, som Slutkunden har fremsat sit reklamationsret -krav over for. 

b) Den fejl, som reklamationsret-krav vedrører, skal være opstået inden for 
reklamationsret -perioden i henhold til bestemmelserne i afsnit III.3, afsnit III.5, 
afsnit III.6 og afsnit IV.  

c) Derudover skal reklamationsret-kravet fremsættes over for en Autoriseret 
Kverneland Group Forhandler senest 30 dage efter, at fejlen eller den situation, der 
giver anledning til kravet, er blevet opdaget jf. afsnit III. og afsnit IV.  

d) Den originale faktura fra den Autoriserede Kverneland Group Forhandler, 
forhandleren hos en produktionsvirksomhed i Kverneland Group eller den 
forhandler, som er Slutkundens aftalepartner, skal sammen med købsdatoen for de 
pågældende Kverneland Group Produkter og foto af den pågældende fejl indsendes 
til den pågældende Autoriserede Kverneland Group Forhandler. Fakturanummeret 
skal også angives, hvis originale reservedel er købt fra en forhandler for en 
produktionsvirksomhed i Kverneland Group, en forhandler for Kverneland Groups 
Salgsvirksomheder, hvis det alene drejer sig om Kverneland Group Reservedele, 
eller en grossist.  

e) Et reklamationsret-krav skal fremsættes rettidigt over for en Autoriseret Kverneland 
Group Forhandler pr. telefon, mail, e.lign. 

https://ien.kverneland.com/About-Kverneland/Dealer-Locator
https://ien.kverneland.com/About-Kverneland/Dealer-Locator
https://ien.vicon.eu/About-Vicon/Dealer-Locator
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f) Alle dokumenter, som dokumenterer, at regelmæssig service og reparationer i 
forhold til normal slitage er blevet udført i henhold til specifikationerne i 
instruktionsbogen, skal gøres tilgængelige for den pågældende Autoriserede 
Kverneland Group Forhandler. 

g) Efter at have fremsat et reklamationsret-krav for en fejl, som er dækket af 
reklamationen-, må Slutkunden ikke fortsat bruge Kverneland Group Produktet 
eller søge selv ved hjælp af tredjemand at udbedre fejlen uden samtykke fra 
Producenten, en Kverneland Group Salgsvirksomhed eller en Autoriseret 
Kverneland Group Forhandler.  

 

Bilag:   Liste over fremstillingsvirksomhederne i Kverneland Group samt Kverneland 
Group Salgsvirksomheder 
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Bilag: Liste over produktionsvirksomhederne i Kverneland Group samt Kverneland 
Group Salgsvirksomheder 

I. Produktionsvirksomheder i Kverneland Group  

Kverneland Group Klepp Norway AS 

Plogfabrikkvegen 1NO  

- 4353 Klepp stasjon 

Norge 

Kverneland Group Kerteminde A/S  

Tårupstrandvej 25  

DK-5300 Kerteminde 

Danmark 

Kverneland Group Soest GmbH 

Coesterweg 42, DE-59494 Soest 

P.O. Box 23 52, DE-59483 Soest 

Tyskland 

Kverneland Group Ravenna Srl  

Via Alcide De Gasperi, 34IT  

- 48026 RUSSI (RA) 

Italien 

Kverneland Group Les Landes-Genusson 
S.A.S.  

9, Rue du Poitou 

FR-85130 Les Landes-Genusson 

Frankrig 

Kverneland Group Mechatronics BV 

Hoofdweg 1278, NL - 2153 LR Nieuw-
Vennep 

P.O. Box 1000, NL - 2150 BA Nieuw-
Vennep 

Holland 

Kverneland Group Nieuw-Vennep B.V. 

Hoofdweg 1278, 2153 LR Nieuw-Vennep 

Holland 

Kverneland Group Manufacturing 
Lipetsk398048  

Den Russiske Føderation, Lipetsk  

Zadorozhnaya str., 24 

Rusland 

ROC Srl 

Via delle Industrie, 2 ++ 

IT- 47824 Poggio Torriana (RN) 

Italien 

Kverneland Group Metz S.A.S  

17 rue des Terres Rouges 

FR - 57100 Thionville  

Frankrig 
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II. Kverneland Group Salgsvirksomheder 

Kverneland Group France275  

Allée du Ruet45760  

Marigny-les-Usages 

Frankrig  

Kverneland Group International GmbH 

Coesterweg 45-A  

DE-59494 Soest 

Tyskland 

Kverneland Group Germany GmbH 

Coesterweg 25, DE-59494 Soest 

P.O. Box 2364, DE-59494 Soest 

Tyskland 

Kverneland Group Polska sp.zo.o. 

Crete 87PL  

- 87-100 Torun 

Polen 

Kverneland Group UK Ltd  

Walkers Lane, Lea Green 

St. Helens - Merseyside WA9 4AF 

UK 

Kverneland Group Hungária Kft 

Karinthy u.63 

HU-5008 Szolnok 

Ungarn 

Kverneland Group Benelux B.V.  

De Dommel 40 - Essenestraat 18a  

NL-8253 PL Dronten  

B-1740 Ternat 

Holland  

Belgien  

Kverneland Group CIS LLC 

st. Novodmitrovskaya 2 

Bld. 2, Floor 15, Office 1501 

127015 Moskva 

Rusland 

Kverneland Group Sverige AB 

Skalles Väg 1, Norrköping 

SE-605 97 

Sverige  

Kverneland Group Czech s.r.o. 

Kostalkova 1527 

CZ - 266 01 Beroun 

Tjekkiet  

Kverneland Group Danmark AS 
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	I. Introduktion
	1. Reklamationsret gælder inden for nedenstående betingelser for den første slutkunde, som har købt Kverneland-produkter fra en autoriseret Kverneland Group forhandler i en Kverneland Group Salgsvirksomhed ("Autoriseret Kverneland Group Forhandler"), ...
	2. I tillæg til afsnit 1 gælder denne reklamationsret også i det omfang og under de nedenstående betingelser for eventuelle fremtidige ejere af det relevante Kverneland Group Produkt ved videresalg af Kverneland Group Produktet (som sammen med den opr...

	II. Reklamationsrets ikrafttræden og varighed samt reklamationsret-betingelser
	1. Reklamation træder i kraft på datoen, hvor Kverneland Group Produktet leveres til den første slutkunde som angivet af den respektive Autoriserede Kverneland Group Forhandler, hvilket sker ved produktregistreringen i Kvernelands onlineportal, der er...
	2. Kverneland Group Slutprodukter skal registreres af den respektive Autoriserede Kverneland Group Forhandler, som er den første slutkundes kontraktpartner, og det skal ske via onlineportalen for Kverneland Groups autoriserede forhandlere på https://w...
	3. Producenten garanterer, at Kverneland Group Produkter er fri for fejl og mangler i en periode på to år fra startdatoen jf. afsnit 1. og afsnit 2. under betingelserne, som fremgår nedenfor i afsnit 4.
	4. For at opnå den fulde reklamationsret i den fulde periode på to år, skal Slutkunden opfylde følgende krav:
	a) Kverneland Group Produktet skal serviceres. For nogle af vores produkter kræver vi, at der udføres service tidligst 10 (ti) og senest 12 (tolv) måneder efter reklamationsrettens ikrafttræden som anført i afsnit 1 og afsnit 2. Der kræves ikke en ful...
	b) Service skal gennemføres af en Autoriseret Kverneland Group Forhandler i henhold til https://ien.kverneland.com/About-Kverneland/Dealer-Locator eller https://ien.vicon.eu/About-Vicon/Dealer-Locator og skal dokumenteres skriftligt. Den skal gennemfø...
	c) Når tjeklisten er komplet, skal den Autoriserede Kverneland Group Forhandler gemme den i Kverneland Groups onlineportal, der er etableret til behandling af garantikrav og eftersalgsservice og tilpasses tid efter anden, sammen med tilhørende foto af...

	5. Hvis betingelserne, der henvises til i afsnit 4. ikke er opfyldt, dvs. (i) service af de respektive Kverneland Group Slutprodukter ikke er gennemført inden for den angivne periode, eller de respektive Kverneland Group Slutprodukter ikke opfylder be...
	6. Ud over reklamationsret-perioden på to år jf. afsnit 3. og afsnit 4. har Producenten indført en yderligere begrænsning på antal hektar eller antal baller for alle Kverneland Group Slutprodukter.

	III. Reservedele
	IV. Reklamationsret dækning
	1. Producenten garanterer, at de nye Kverneland Group Produkter, som leveres af Kverneland Group Salgsvirksomheder eller Autoriserede Kverneland Group Forhandlere, er fri for materiale-, produktions- og designmæssige fejl og mangler i løbet af reklama...
	2. I tilfælde af et reklamationsret-krav kan Producenten efter eget ønske (a) påtage sig omkostningerne ved at udbedre defekten eller levere de nødvendige reservedele til udbedringen, (b) levere en ny del uden fejl mangler, (c) refundere købsprisen fo...
	3. Producenten skal også påtage sig omkostninger for materialer og arbejdstid hos den Autoriserede Kverneland Group Forhandler i forbindelse med et gyldigt reklamationsret krav i overensstemmelse med de respektive aftaler, som er indgået mellem den på...
	4. Begrænsning i reklamationsret dækning
	a) Skade som følge af uegnede opbevaringsforhold, som ikke overholder anvisningerne i instruktionsbogen;
	b) Skade som følge af forkert brug, dvs. brug eller drift som afviger fra det tiltænkte eller sædvanlige formål eller fra specifikationer og beskrivelser i Producentens instruktionsbog eller i offentligt tilgængelig information fra Kverneland Group in...
	c) Skade som følge af brug af uoriginale reservedele, som ikke er godkendt af Producenten eller af en Kverneland Group Salgsvirksomhed;
	d) Skade som følge af normal slitage eller forbrug samt slid- eller forbrugsdele såsom muldfjæl, plovskær, klinger, glidesko, drivremme, dæk osv.;
	e) Skader som følge af eksterne forhold såsom ulykker eller force majeure-begivenheder såsom naturkatastrofer, (borger)krig, eksplosioner og brand;
	f) Fejl som følge af forsætlig skade eller misbrug;
	g) Skade som følge af, at Kverneland Group Produkter bruges på områder og under forhold, som ikke er i overensstemmelse med sædvanlige formål og tiltænkt brug, og som kræver skriftlig godkendelse fra Producenten;
	h) Omkostninger som følge af mistet brug eller høst og forsinkelser i forbindelse med høst samt tabt fortjeneste;
	i) Skader som følge af manglende efterlevelse af viste advarsler;
	j) Skader som følge af brug af ikke-certificeret software/softwaretilslutninger (TIM = Tractor Implement Management) eller som følge af manglende opdateringer eller opgraderinger i det omfang, at Slutkunden er blevet gjort opmærksom på nødvendigheden ...
	k) Skader som følge af forkert montering af fremmede dele eller anordninger samt skader som følge af brug af uegnede anordninger, som ikke er godkendt af Producenten eller af en Kverneland Group Salgsvirksomhed;
	l) Reparationer og omkostninger for skade på andre produkter/tredjemands ejendom forårsaget af Kverneland Group Produktet;
	m) Transportomkostninger for Kverneland Group Produktet;
	n) Skader som følge af ændringer, indstillinger eller reparation af Kverneland Group Slutproduktet, medmindre ændringerne, indstillingerne eller reparationerne er udført af Producenten eller af personer, som er autoriserede af Producenten eller af en ...
	o) Skade som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger fra Producenten eller en Kverneland Group Salgsvirksomhed;
	p) Omkostninger til regelmæssige eftersyn, service, reparationer og renoveringer som følge af normal slitage;
	q) Omkostninger til leje- eller erstatningsudstyr under reparation eller utilgængelighed i forbindelse med et garantikrav;
	r) Ændringer eller reparationer på Kverneland Group Produktet udført af personer, som ikke er autoriserede eller bemyndigede af Producenten eller af en Kverneland Group Salgsvirksomhed.


	V. Forudsætninger for reklamationsret
	1. Væsentlige krav til reklamationsret
	a) Reklamationsret dækker kun, hvis serviceanvisningerne og de planlagte serviceintervaller iht. instruktionsbogen udføres af Producenten, en Kverneland Group Salgsvirksomhed eller en Autoriseret Kverneland Group Forhandler og er i overensstemmelse me...
	b) Reklamationsret dækker kun, hvis serienummeret på Kverneland Group Slutproduktet ikke er fjernet eller er ulæseligt.
	c) reklamationsret dækker kun, hvis de obligatoriske ændringer, som er anvist af Producenten for at opretholde sikker og korrekt funktion, er blevet udført på de pågældende Kverneland Group Produkter.

	2. Formkrav til fremsættelse af et reklamationsret-krav og behandlingen af et reklamationsret-krav:
	a) Et reklamationsret-krav skal fremsættes over for en Autoriseret Kverneland Group Forhandler. Slutkunden kan finde sine nærmeste Autoriserede Kverneland Group Forhandlere via forhandleroversigten på https://ien.kverneland.com/About-Kverneland/Dealer...
	Den endelige beslutning om berettigelsen og størrelsen af reklamationsret -kravet vil blive truffet af den Kverneland Group Salgsvirksomhed, som den Autoriserede Kverneland Group Forhandler, Slutkundens krav er stilet til, har et forretningsm...
	b) Den fejl, som reklamationsret-krav vedrører, skal være opstået inden for reklamationsret -perioden i henhold til bestemmelserne i afsnit III.3, afsnit III.5, afsnit III.6 og afsnit IV.
	c) Derudover skal reklamationsret-kravet fremsættes over for en Autoriseret Kverneland Group Forhandler senest 30 dage efter, at fejlen eller den situation, der giver anledning til kravet, er blevet opdaget jf. afsnit III. og afsnit IV.
	d) Den originale faktura fra den Autoriserede Kverneland Group Forhandler, forhandleren hos en produktionsvirksomhed i Kverneland Group eller den forhandler, som er Slutkundens aftalepartner, skal sammen med købsdatoen for de pågældende Kverneland Gro...
	e) Et reklamationsret-krav skal fremsættes rettidigt over for en Autoriseret Kverneland Group Forhandler pr. telefon, mail, e.lign.
	f) Alle dokumenter, som dokumenterer, at regelmæssig service og reparationer i forhold til normal slitage er blevet udført i henhold til specifikationerne i instruktionsbogen, skal gøres tilgængelige for den pågældende Autoriserede Kverneland Group Fo...
	g) Efter at have fremsat et reklamationsret-krav for en fejl, som er dækket af reklamationen-, må Slutkunden ikke fortsat bruge Kverneland Group Produktet eller søge selv ved hjælp af tredjemand at udbedre fejlen uden samtykke fra Producenten, en Kver...



