
Miscellaneous
General terms and conditions SIMU Sweden

GARANTI
1.  SIMU Sweden förbinder sig gentemot Återförsäljaren att, i 

enlighet med punkt 2-10 nedan, avhjälpa alla fel som uppkommit 
på produkter som levererats av SIMU, vilka fel kan hänföras till 
bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 

2.   För i utbyte levererade delar enligt punkt 1 ansvarar SIMU på 
samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för det 
ursprungliga godset. 

GARANTITID 
3.   SIMU’s ansvar avser endast de fel, som visar sig, såvitt avser 

SIMU garageportmotorer och SIMU grindmotorer, inom tre år från 
tillverkningsdagen, såvitt avser övriga SIMU motorer, inom fem år 
från tillverkningsdagen, såvitt avser SIMU automatiker, inom fem 
år från tillverkningsdagen, och såvitt avser annat gods, inom två år 
från leveransdagen. Garantitiden omfattar ej förbrukningsartiklar 
som tex. batterier. 

AVHJÄLPANDE 
4.   När SIMU mottagit skriftligt meddelande om fel, skall SIMU 

avhjälpa felet utan dröjsmål och, med undantag för vad som anges 
i punkt 5 nedan, på egen bekostnad. Efter att SIMU avlämnat 
reparerad eller utbytt del till Återförsäljaren, skall SIMU anses ha 
fullgjort sina förpliktelser avseende den felaktiga delen. 

5.   Återförsäljaren svarar för kostnad och risk för montering, felsökning 
och transport av felaktiga delar till SIMU, medan SIMU svarar 
för kostnad och risk för transporten av i utbyte levererat gods till 
Återförsäljaren. 

6.  Felaktiga delar som bytts ut i enlighet med vad som stadgas ovan, 
skall utan dröjsmål genom Återförsäljarens försorg ställas till 
SIMU’s förfogande. 

ANSVARSBEGRÄNSNING 
7.   SIMU’s ansvar avser endast de fel, som uppstår vid normal och 

riktig användning. SIMU’s ansvar omfattar sålunda inte fel som 
beror på normal förslitning eller försämring, bristfälligt underhåll, 
felaktig installation eller uppenbart felaktig användning, t ex 

 -  att SIMU’s produkter har använts till annat än motorisering av 
solskydd och stängningsanordningar utan SIMU’s kännedom och 
medgivande, 

 -  att SIMU’s motorer har använts med elektrisk utrustning som inte 
god känts av SIMU, eller 

 -  att SIMU’s elektronik har använts utan iakttagande av de 
kopplingsschema som anvisats av SIMU. 

8.   Utöver vad som stadgats ovan har SIMU inget ansvar för fel. 
  SIMU är inte skyldigt att till Återföräljaren eller någon annan utge 

någon som helst ersättning, vare sig för personskada eller skada 
på egendom, som inte omfattas av avtalet, eller för utebliven vinst 
eller för annan skada av indirekt slag. 

REKLAMATION 
9.   Om Återförsäljaren vill ha fel avhjälpt, måste han omedelbart eller 

senast åtta dagar från det han märkt eller bort märka felet ge 
SIMU skriftligt meddelande om det. Försummar Återförsäljaren sin 
reklamationsplikt enligt denna punkt, förlorar han all rätt till talan. 

10.   Oavsett vad som stadgas i punkt 1-9 ovan, har SIMU inte något 
ansvar för någon del av godset längre än två år, för motorer fem år, 
från den ursprungliga ansvarstidens början. 

DRÖJSMÅL 
11.   Av SIMU angiven leveranstidpunkt är angiven efter bästa förmåga, 

men utgör endast en uppskattning, varför SIMU inte skall hållas 
ansvarigt för eventuellt dröjsmål med leverans. 

PRISER 
12.   Återförsäljaren skall betala de priser som framgår av SIMU’s vid var 

tid gällande prislista, om inte särskild överenskommelse om andra 
priser eller rabatter träffats mellan SIMU och Återförsäljaren. 

SKADESTÅND 
13.   För det fall SIMU, trots vad som stadgas ovan, befinns skyldigt 

att till Återförsäjaren utge skadestånd, skall skyldigheten under 
alla omständigheter vara begränsad till ett belopp motsvarande 
köpeskillingen för godset eller den del av godset, varom talan föres. 

TVIST 
14.   Tvist i anledning av leveranser till Återförsäljaren från SIMU skall 

avgöras av Malmö tingsrätt som första instans.

Dessa allmänna leveransvillkor skall äga tillämpning i förhållandet mellan SIMU Sweden för leveranser efter den 1 januari 2015, om inte 
annat skriftligen avtalats mellan parterna.
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