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T-SERIEN
T-SERIEN
Dit komplette Thermo King T-Series-anlæg er dækket af garantien i 24 måneder fra ibrugtagningsdato under nedenstående betingelser. Hvis du har 
brug for garantiservice inden for garantiperioden, skal du blot forevise din kopi af servicejournalen (bag på denne manual) hos en af de forhandlere, 
der er angivet i Thermo King-servicevejviseren. Forhandlerne vil yde assistance i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

INGERSOLL RAND International Ltd. 24 MÅNEDERS* BEGRÆNSET GARANTI: T-Serien
1. I henhold til betingelserne i det følgende garanterer INGERSOLL RAND International Ltd. ("Thermo King"), at det samlede anlæg er fri for 
materiale- og fabrikationsfejl i den korteste af følgende perioder: Fireogtyve (24) måneder fra ibrugtagningsdatoen eller tredive (30) måneder fra 
den dato Thermo King afsender anlægget.
– Kobling er som maksimum dækket i den korteste af følgende to perioder: 24 måneder eller 4000 dieseldriftstimer.
– Drivremme er som maksimum dækket i den korteste af følgende to perioder: 24 måneder eller 4000 dieseldriftstimer.
– Ved T-5xxR - Motorolie er dækket i op til 12 måneder eller 1000 driftstimer med diesel, alt efter hvad der kommer først.
2. Denne garanti omfatter kun den oprindelige ejer af anlægget og er begrænset til, efter Thermo Kings skønsmæssige vurdering, reparation eller 
udskiftning med nye eller renoverede dele på et autoriseret Thermo King-serviceværksted af de dele, som af Thermo King anses for defekte efter 
normal brug og service i garantiperioden. Reparation eller udskiftning er købers eneste retsmiddel, og afhjælpning af defekter i ovennævnte henseende 
udgør Thermo Kings fulde opfyldelse af alle forpligtelser og ansvar, hvad angår anlægget, som er solgt i henhold hertil, uanset om de er baseret på 
kontraktforhold, uden for kontraktforhold (herunder forsømmelighed og/eller objektivt ansvar) eller andet.
3. Enhver del af et anlæg, der repareres eller leveres som en reservedel under Thermo Kings garanti, installeres uden, at køber opkræves for 
arbejdsløn eller reservedele. Alle udskiftede dele bliver Thermo Kings ejendom. Sådanne garantiserviceydelser skal udføres af et autoriseret 
Thermo King-serviceværksted og omfatter ikke omkostninger i forbindelse med tilkaldeservice, overtidsbetaling, kørsel, telefonopkald eller 
telegrammer, eller omkostninger i forbindelse med transport og/eller flytning af udstyr eller personale.
4. Thermo Kings garanti dækker ikke installation, justeringer, løse dele eller skader. Thermo Kings garanti omfatter ikke forbrugsmaterialer eller 
vedligeholdelsesdele, herunder, men ikke begrænset til, motorolie, smøremidler, sikringer, filtre og filterelementer, gløderør, rengøringsmaterialer, 
pærer, kølegasser og sikkativer samt batterier, der ikke er leveret af Thermo King. 
5. Hvis garantien også skal gælde for de mekaniske og elektriske dele i et kølesystem med eksterne fordampere, skal anlæggets forbindende rør- og 
ledningssystemer installeres af en autoriseret Thermo King-forhandler eller serviceudbyder.
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T-SERIEN
6. Thermo Kings garanti gælder ikke anlæg, der (i) er installeret, vedligeholdt, repareret eller ændret på en måde, der efter Thermo Kings skøn 
indvirker på anlæggets integritet, (ii) har været udsat for misbrug, uagtsom behandling eller uheld, eller (iii) har været anvendt i uoverensstemmelse 
med Thermo Kings trykte instruktioner. Thermo King eller ethvert autoriseret Thermo King-værksted er berettiget til at kræve, at køber fremviser en 
vedligeholdelsesjournal, der viser, at anlægget er korrekt vedligeholdt.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG TILSIDESÆTTER ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ALLE 
GARANTIER, SOM MÅTTE VÆRE FREMKOMMET VED SÆDVANE ELLER TIDLIGERE PRAKSIS, UNDTAGEN HVAD ANGÅR 
EJENDOMSRET OG PATENTKRÆNKELSER.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR: THERMO KING HAR INTET ANSVAR KONTRAKTMÆSSIGT ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER 
FORSØMMELIGHED ELLER OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANDEN MÅDE FOR SKADER ELLER ØDELÆGGELSER FORÅRSAGET PÅ 
KØRETØJER, INDHOLD, VARELASTER ELLER ANDEN EJENDOM ELLER FOR NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE 
ELLER DERAF FØLGENDE SKADER. HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTET FORRETNING ELLER AFBRYDELSE AF 
FORRETNING, TABT INDTJENING ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG. KØBERS RETSMIDLER HERI UDGØR DE ENESTE 
RETSMIDLER, OG THERMO KINGS SAMLEDE AKKUMULEREDE ANSVAR KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE 
KØBSPRISEN FOR ANLÆGGET ELLER DEN DEL, HVORPÅ ET SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR ER BASERET.



UT-SERIEN
UT-SERIEN
Dit komplette Thermo King UT-Series-anlæg er dækket af garantien i 24 måneder fra ibrugtagningsdato under nedenstående betingelser. Hvis du har 
brug for garantiservice inden for garantiperioden, skal du blot forevise din kopi af servicejournalen (bag på denne manual) hos en af de forhandlere, 
der er angivet i Thermo King-servicevejviseren. Forhandlerne vil yde assistance i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

INGERSOLL RAND International Ltd. 24 MÅNEDERS* BEGRÆNSET GARANTI: UT-Serien
1. I henhold til betingelserne i det følgende garanterer INGERSOLL RAND International Ltd. ("Thermo King"), at det samlede anlæg er fri for 
materiale- og fabrikationsfejl i den korteste af følgende perioder: Fireogtyve (24) måneder fra ibrugtagningsdatoen eller tredive (30) måneder fra 
den dato Thermo King afsender anlægget.
– Koblinger er som maksimum dækket i den korteste af følgende to perioder: 24 måneder eller 4000 dieseldriftstimer.
– Drivremme er som maksimum dækket i den korteste af følgende to perioder: 24 måneder eller 4000 dieseldriftstimer.
2. Denne garanti omfatter kun den oprindelige ejer af anlægget og er begrænset til, efter Thermo Kings skønsmæssige vurdering, reparation eller 
udskiftning af de dele, som af Thermo King anses for defekte efter normal brug og service i garantiperioden, med nye eller renoverede dele på 
et autoriseret Thermo King-serviceværksted. Reparation eller udskiftning er købers eneste retsmiddel, og afhjælpning af defekter i ovennævnte 
henseende udgør Thermo Kings fulde opfyldelse af alle forpligtelser og ansvar, hvad angår anlægget, som er solgt i henhold hertil, uanset om de 
er baseret på kontraktforhold, uden for kontraktforhold (herunder forsømmelighed og/eller objektivt ansvar) eller andet.
3. Enhver del af et anlæg, der repareres eller leveres som en reservedel under Thermo Kings garanti, installeres uden, at køber opkræves for 
arbejdsløn eller reservedele. Alle udskiftede dele bliver Thermo Kings ejendom. Sådanne garantiserviceydelser skal udføres på et autoriseret 
Thermo King-serviceværksted og omfatter ikke omkostninger i forbindelse med tilkaldeservice, overtidsbetaling, kørsel, telefonopkald eller 
telegrammer, eller omkostninger i forbindelse med transport og/eller flytning af udstyr eller personale.
4. Thermo Kings garanti dækker ikke installation, justeringer, løse dele eller skader. Thermo Kings garanti omfatter ej heller forbrugsmaterialer eller 
vedligeholdelsesdele, herunder, men ikke begrænset til, motorolie, smøremidler, sikringer, filtre og filterelementer, gløderør, rengøringsmaterialer, 
pærer, kølegasser og sikkativer samt batterier, der ikke er leveret af Thermo King. 
5. Hvis garantien også skal gælde for de mekaniske og elektriske dele i et kølesystem med eksterne fordampere, skal anlæggets forbindende rør- og 
ledningssystemer installeres af en autoriseret Thermo King-forhandler eller serviceudbyder.
6. Thermo Kings garanti gælder ikke anlæg, der (i) er installeret, vedligeholdt, repareret eller ændret på en måde, der efter Thermo Kings skøn 
indvirker på anlæggets integritet, (ii) har været udsat for misbrug, uagtsom behandling eller uheld, eller (iii) har været anvendt i uoverensstemmelse 
med Thermo Kings trykte instruktioner. Thermo King eller ethvert autoriseret Thermo King-værksted er berettiget til at kræve, at køber fremviser en 
vedligeholdelsesjournal, der viser, at anlægget er korrekt vedligeholdt.
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UT-SERIEN
DENNE GARANTI ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG TILSIDESÆTTER ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ALLE 
GARANTIER, SOM MÅTTE VÆRE FREMKOMMET VED SÆDVANE ELLER TIDLIGERE PRAKSIS, UNDTAGEN HVAD ANGÅR 
EJENDOMSRET OG PATENTKRÆNKELSER.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR: THERMO KING HAR INTET ANSVAR KONTRAKTMÆSSIGT ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER 
FORSØMMELIGHED ELLER OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANDEN MÅDE FOR SKADER ELLER ØDELÆGGELSER FORÅRSAGET PÅ 
KØRETØJER, INDHOLD, VARELASTER ELLER ANDEN EJENDOM ELLER FOR NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE 
ELLER DERAF FØLGENDE SKADER. HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTET FORRETNING ELLER AFBRYDELSE AF 
FORRETNING, TABT INDTJENING ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG. KØBERS RETSMIDLER HERI UDGØR DE ENESTE 
RETSMIDLER, OG THERMO KINGS SAMLEDE AKKUMULEREDE ANSVAR KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE 
KØBSPRISEN FOR ANLÆGGET ELLER DEN DEL, HVORPÅ ET SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR ER BASERET.


