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BÅTBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND FINNBOAT RF
ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR 2012
1. Tillämpning av garantivillkor
Dessa garantivillkor rekommenderas av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. Dessa
allmänna garantivillkor tillämpas på garanti som ges vid försäljning av nya serietillverkade
båtar (”Båt”) utrustade med skrovnummer, mellan ett medlemsföretag i Båtbranschens
Centralförbund Finnboat rf och köparen (”Köpare”), när Garanten meddelat att dessa
garantivillkor skall tillämpas. Garantin gäller även utrustning som hör till samma leverans och
som monterats fast på Båten, förutom utrustning som har egen garanti. Utrustning som
Köparen anskaffat på annat håll och som inte är en del av Båtens ursprungliga leverans täcks
inte av denna garanti.
Skrovnumret för Båten som garantin gäller och annan information om Båten finns antecknat i
köpeavtalet och i Båtens garanti- och servicebok eller i överlåtelsehandlingen.
2. Garanti
Dessa garantivillkor ges av Båtens tillverkare/importör (”Garanti”)
I samband med köpet ges Båtens Ägare ett garantibrev över garantin, ur vilket framgår
Garantens kontaktuppgifter och andra tillämpliga villkor för garantin (”Garantibrev”). Ifall det
finns motstridigheter mellan dessa allmänna garantivillkor och Garantibrevets specialvillkor,
skall i varje enskilt fall Garantibrevets villkor i första hand tillämpas.
3. Garantitid, garantiområde och -begränsningar
Garantin är i kraft [•] år räknat från Båtens överlåtelsedag (”Garantitid”) när köparen är en
konsument.
Motorns garantitid är __ h.
För en Båt som säljs till en köpare som inte är konsument (till närings- eller
myndighetsanvändning eller därmed jämförbar användning) är garantin i kraft [•] år eller [•]
timmar räknat från överlåtelsedagen så att garantin avslutas vid den tids- eller timgräns som
först inträffar.
Båtens överlåtelsedag framgår ur överlåtelsehandlingen.
Garantin upphör att gälla oavsett Garantitid ifall Båtens ursprungliga köpare överlåter Båten
under Garantitiden till en näringsidkare inom båtbranschen och Garanten inte särskilt och
genom skriftligt avtal gett en garanti för den nya köparen..
Garantin upphör även oavsett Garantitid ifall ett försäkringsbolag inlöser Båten på grund av
skada som drabbat Båten. Garantin upphör också om båtens fysiska konstruktion eller motorns
programmering ändrats utan Garantens skriftliga tillstånd.
Garantin gäller i följande länder: [EU-länder, Norge, Island och Schweiz] / [vidare område].
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4. Garantins innehåll och definition av fel
Garanten ansvarar för att Båtens användbarhet och kvalitet förblir normal under Garantitiden.
I annat fall föreligger fel i Båten. Ett fel är objektivt sett en avvikelse från den ifrågavarande
båtmodellens normala kvalitet eller tillverkarens riktvärde med beaktande av Båtens ålder och
hur mycket Båten är körd. Som fel betraktas till exempel byggnads-, tillverknings-, och
konstruktionsfel och andra fel och brister som framkommer under Garantitiden i form av
försämring av Båtens användbarhet.
Små förändringar i Båtens utsida som uppkommit på grund av väderväxling och normalt
slitage och som inte inverkar på Båtens hållbarhet eller användarbarhet samt små ojämnheter
i målningen, lackningen, träarbeten eller kromningen eller fel i ytorna anses inte vara fel som
faller under garantin.
Garanten svarar inte för fel om denne visar sannolika skäl för att felet i Båten eller dess
utrustning beror på en orsak på Köparens sida. Orsaken till detta kan vara till exempel
olycksfall, att man handlat i strid med användnings- eller skötselanvisningarna eller andra
anvisningar för Båten eller dess utrustning, behandlat Båten eller dess utrustning på ett icke
sedvanligt sätt eller försummat de serviceanvisningar som uppgjorts av tillverkaren eller
importören, eller gjort servicen bristfälligt.
Garantens ansvar täcker bara sådana fel som uppkommit när Båten använts i enlighet med
dess anvisningar och på ett sedvanligt sätt.
5. Förfarande i felsituationer
Köparen är skyldig att inom skälig tid efter att han observerat eller borde ha observerat felet
meddela Båtens säljare eller Garanten om detta. Ifall köparen är en konsument skall han
reklamera felet inom två (2) månader från att han observerade felet. Köparen är dock alltid
skyldig att i felsituationer handla på ett sätt så att skadorna inte förvärras på grund av
Köparens handlande eller underlåtelse.
Då Köparen reklamerar felet skall han uppvisa Garantibrevet eller en annan tillförlitlig
utredning över att garantin är i kraft.
Köparen skall i första hand reklamera felet till försäljningsstället. Säljaren och Köparen avtalar
om hur felet ska avhjälpas. Garanten skall meddela Köparen försäljningsställets
kontaktuppgifter.
6. Garantens skyldigheter i felsituationer
Då ett fel i Båten uppkommit har Köparen rätt att kräva att Garanten avhjälper felet inom
skälig tid efter att denne mottagit reklamationen.
Garanten har i första hand rätt att reparera felet ifall detta kan ske inom skälig tid med
beaktande av felets karaktär och omfattning och så att reparationen inte orsakar Köparen
kostnader eller väsentlig olägenhet. Reparationen görs i den reparationsverkstad som
Garanten valt. Det är dock eftersträvansvärt att reparationen utförs i den verkstad som är
mest ändamålsenlig för både Köparen och Garanten.
Ifall felet inte kan repareras kan Köparen kräva prisnedsättning som motsvarar felet eller en
ersättande motsvarande Båt. Ifall felet inte är ringa, har Köparen rätt att häva köpet. Det
samma gäller om Garanten inte avhjälper felet inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet
för Köparen.
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Ifall felet i Båten inte hör under garantin har Garanten rätt att av Köparen kräva de kostnader
som uppkommit i samband med reparationen av felet ifall Köparen krävt avhjälpning av felet.
Det samma gäller också för eventuella kostnader för Garanten för Båtens transport och
resekostnader för personalen. Garanten har även rätt att av Köparen kräva kostnader som
hänför sig till undersökning av felet och andra kostnader ifall Köparens klagomål är ogrundat.
En konsument har rätt till ersättning för skador som denne lidit på grund av fel i Båten.
Ersättning utgår för direkta skador som till exempel Köparens telefon- och resekostnader i
samband med utredningen av saken samt andra nödvändiga utredningskostnader såsom
införskaffning av varukontrollörsutlåtande och Båtens bogseringskostnader.
Garanten är skyldig att ersätta indirekta skador endast om han förfarit vårdslöst eller om
Båten vid köptillfället avviker från det som Garanten särskilt förbundit sig till.
En köpare som inte är konsument är inte berättigad till att kräva skadestånd på grund av fel i
Båten.
Ifall Båten är köpt någon annanstans än i Finland, har Köparen rätt till skadestånd i enlighet
med lagen i det land där Båten köpts.
7. Garantivillkorens förhållande till bestämmelserna i konsumentskyddslagen
Dessa garantivillkor begränsar inte köparens rätt att åberopa fel i Båten i enlighet med
konsumentskyddslagen kapitel 5. Köparen kan därmed åberopa det lagstadgade felansvaret
hos försäljaren eller tidigare distributionsled (importören eller tillverkaren) eller hos
leverantören till exempel då felet inte täcks av garantivillkoren eller om felet uppenbarar sig
efter utgången av Garantitiden. De tidigare distributionsledens ansvar efter utgången av
Garantitiden begränsar sig dock bara till köpare som köpt Båten som ny.
8. Lösning av tvister
Meningsskiljaktigheter angående Garantivillkoren ska i första hand lösas genom förhandling
mellan parterna.
Ifall meningsskiljaktigheterna inte kan lösas genom förhandling och om Köparen är en
konsument, kan köparen föra saken till konsumenttvistenämnden för behandling.
Ifall meningsskiljaktigheterna avgörs i domstol, ska talan väckas vid den allmänna underrätten
på Köparens hemort, ifall Köparen inte vill väcka talan vid den allmänna underrätten på
Säljarens hemort.
Dessa allmänna garantivillkor är godkända av Konsumentverket.
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