VOORWAARDEN –
HUSQVARNA-PLUSGARANTIE
1. Standaard Husqvarna-garantie
Bij de aanschaf van een Husqvarna-Product krijgt Koper toegang
tot de Standaard Husqvarna-Garantie (“Standaardgarantie”), dat
wil zeggen een fabrieksgarantie van twee (2) jaar voor Consumenten en één (1) jaar voor Zakelijke Gebruikers. De voorwaarden
van de Standaardgarantie zijn te vinden op Husqvarna.com.
2. Husqvarna-Plusgarantie – voorwaarden
Deze voorwaarden (“Plusgarantievoorwaarden”) bevatten de
rechten en verplichtingen tussen Husqvarna en Koper ten aanzien van de aankoop van de Plusgarantie voor een nader aangeduid Husqvarna-Product.
3. Definities
Voor de toepassing van deze Plusgarantievoorwaarden worden
onder de hiernavolgende termen de volgende betekenis verstaan:
“Consument”: een natuurlijk persoon die een product koopt voor
persoonlijk of huishoudelijk gebruik en eigendom.
“Dealer”: een door Husqvarna geautoriseerde wederverkoper.
“Plusgarantie”: de verlengde garantie zoals omschreven in artikel
4 (Reikwijdte van Plusgarantie) die Husqvarna aan Koper verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden in dit document.
“Plusgarantievoorwaarden”: deze voorwaarden inclusief de documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen.
“Plusgarantietermijn”: de termijn zoals genoemd in artikel 5 (Garantietermijn).
“Husqvarna-Product”: het desbetreffende Husqvarna-product met
de Plusgarantie dat de Koper heeft gekocht.
“Zakelijke Gebruiker”: niet een Consument.
“Koper”: een Consument of Zakelijke Gebruiker die een Husqvarna-Product koopt.
“Standaardgarantie”: de standaardgarantie zoals omschreven in
artikel 1 (Standaard Husqvarna-garantie).
“Standaardgarantievoorwaarden”: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Standaardgarantie zoals beschreven in artikel 1
(Standaard Husqvarna-garantie).
4. Reikwijdte van Plusgarantie
Door de Plusgarantie tezamen met een Husqvarna-Product aan
te schaffen, is het desbetreffende Husqvarna-Product gedekt
door de garantie, in overeenstemming met de voorwaarden van
de Standaardgarantie, voor een langere termijn (zoals vermeld in
artikel 5 Garantietermijn), een en ander met inachtneming van de
in deze Plusgarantievoorwaarden uiteengezette voorwaarden.
De Plusgarantie houdt in dat Husqvarna, gedurende de periode
zoals genoemd in artikel 5 (Garantietermijn), een onder de Plusgarantie vallend defect Husqvarna-product of defect onderdeel
van een Husqvarna-product, naar eigen goeddunken, kosteloos

repareert of vervangt, met inachtneming van (i) deze Plusgarantiefoorwaarden, (ii) de Koper heeft voldaan aan de in deze
Plusgarantievoorwaarden uiteengezette vereisten en (iii) de in
de Standaardgarantievoorwaarden genoemde beperkingen en
uitzondering.
De Plusgarantie, zoals van tijd tot tijd aangeboden, kan bij Husqvarna of een bevoegde Husqvarna-Dealer worden aangeschaft
door een Consument of Zakelijke Gebruiker die een nieuw Husqvarna-Product koopt waarop de Plusgarantie wordt aangeboden.
5. Garantietermijn
Door de Plusgarantie te kopen zit er op het desbetreffende Husqvarna-Product garantie gedurende de in dit artikel 5 (Garantietermijn) genoemde termijn. De garantietermijn van de Plusgarantie
begint wanneer de garantietermijn van de Standaardgarantie
eindigt. De garantietermijn van de Plusgarantie voor het Husqvarna-Product dat onder deze Plusgarantievoorwaarden valt, staat
vermeld in de onderstaande tabel.
			
Soort Husqvarna-Product
Husqvarna Automower®
Kettingzagen met benzinemotor
Grasmaaier met benzinemotor

Verlengde Garantietermijn
Consument
3 jaar
1 jaar

Zakelijke Gebruiker
2 jaar
1 jaar

1 jaar

Niet van toepassing

Daarnaast gelden de volgende beperkingen:
a) voor BLi-accu’s: alleen de BLi-accu’s als zodanig vallen onder
de Plusgarantie. Het product waarin de accu is ingebouwd (geen
los afneembaar onderdeel is), valt niet onder de Plusgarantie.
b) alle beperkingen in de Standaardgarantievoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot verbruiksartikelen die zijn uitgezonderd van garantie, zijn van toepassing op de Plusgarantie.
6. Garantieeisen en -beperkingen
De toezegging van Husqvarna tot het geven van de garantie is
onderworpen aan, en bestaat uitsluitend uit hetgeen is vastgelegd
in de Standaardgarantievoorwaarden en deze Plusgarantievoorwaarden. De Husqvarna-garanties zijn ook afhankelijk van de nakoming door de Koper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Plusgarantievoorwaarden en de Standaardgarantievoorwaarden
heeft voldaan.
In aanvulling op hetgeen dat anders is bepaald in deze Plusgarantievoorwaarden en de Standaardgarantievoorwaarden, moet Koper
aan de volgende vereisten voldoen. Als Koper daaraan niet heeft
voldaan, kan hij geen garantieclaims indienen. Als Koper niet aan
deze eisen heeft voldaan, is de Plusgarantie niet van toepassing.

a) De Koper koopt de Plusgarantie voor het desbetreffende Husqvarna-Product binnen één (1) jaar na aankoop van het nieuwe
Husqvarna-Product;
b) Vanaf de aankoopdatum, dat wil zeggen inclusief de garantietermijn van de Standaardgarantie en de Plusgarantietermijn, dient
Koper te voldoen aan en het Husqvarna-Product te gebruiken in
overeenstemming met het bepaalde in de bedieningshandleiding
bij het Husqvarna-Product;
c) De Koper laat vanaf de aankoopdatum jaarlijks een onderhoudsbeurt uitvoeren aan het Husqvarna-Product. Dit onderhoud wordt
uitgevoerd door een voor het desbetreffende Husqvarna-product
in de EER of Zwitserland bevoegd Husqvarna-onderhoudsbedrijf;
d) Het Husqvarna-Product moet voor de aankoopdatum van de
Plusgarantie in het registratiesysteem van Husqvarna-Producten
worden geregistreerd;
e) Het Husqvarna-Product dient vergezeld te gaan van een bewezen onderhoudsgeschiedenis; en
f) Als het om een robotmaaier gaat, moet de installatie zijn uitgevoerd door een bevoegde Husqvarna-Dealer.
Als Koper niet heeft voldaan aan de vereisten in dit artikel 6 (Garantie-eisen en beperkingen), is de Plusgarantie niet van toepassing. Koper heeft geen recht op terugbetaling van de prijs die voor
de Plusgarantie is betaald.
7. Garantieclaim
Tijdens de Plusgarantietermijn kunnen garantieclaims worden
ingediend bij de Dealer waar het Husqvarna-Product is gekocht of
bij een voor het desbetreffende Husqvarna-product in de EER of

Zwitserland bevoegd Husqvarna-onderhoudsbedrijf.
De desbetreffende kennisgeving dient binnen een redelijke termijn na ontdekking van het defect te worden gedaan.
De aansprakelijkheid van Husqvarna is beperkt tot reparatie of
vervanging van het desbetreffende Husqvarna-Product. De bepalingen in deze Plusgarantievoorwaarden vormen het enige en
exclusieve rechtsmiddel voor garantieclaims. Koper is niet gerechtigd op andere rechtsmiddelen of schadevergoedingen. Voor
alle duidelijkheid: Husqvarna is niet verantwoordelijk voor enige
vorm van directe of indirecte schade.
8. Prijs en betalingswijze Plusgarantie
Koper zal de prijs van de Plusgarantie tijdig betalen, volgens de
toepasselijke prijslijst. De Plusgarantie is alleen geldig, als Koper
daarvoor heeft betaald.
9. Persoonsgegevens
In combinatie met de registratie van het onder de garantie vallende Husqvarna-Product, verwerkt de Husqvarna-Groep de
persoonsgegevens van de Koper. De verwerking van persoonsgegevens door de Husqvarna-Groep geschiedt in overeenstemming met het Privacybeleid van Husqvarna, dat te vinden is op
Husqvarna.com.
Deze Plusgarantievoorwaarden hebben op geen enkele
wijze invloed op de rechten die aan de Consument worden
toegekend op basis van het dwingend recht.

