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STANDARDGARANTIVILKÅR OG -BETINGELSER FOR THERMO KING-PRODUKTER

STANDARDGARANTIVILKÅR OG -BETINGELSER FOR THERMO KING-PRODUKTER 
Dit komplette Thermo King køretøjsdrevne lastvognsanlæg er dækket af garantien i 24 måneder fra ibrugtagningsdatoen under nedenstående 
betingelser.
Hvis du har brug for garantiservice eller reparation inden for garantiperioden, skal du blot forevise din kopi af servicejournalen (kan hentes på webstedet for 
brugervejledningen til anlæg i Europa, Mellemøsten og Afrika på www.emea-user-manuals.thermoking.com/) hos en af de forhandlere, der er angivet 
i Thermo King-servicevejviseren. Forhandlerne vil yde assistance i overensstemmelse med nedenstående opsummering.

INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. ("Thermo King") 24 MÅNEDERS* BEGRÆNSET GARANTI: Direct drive
Bemærk: De fuldstændige vilkår for Thermo Kings begrænsede garanti kan fås hos Thermo King-forhandleren. 

1. I henhold til betingelserne i det følgende garanterer Thermo King Ireland Limited ("Thermo King"), at det samlede anlæg er fri for materiale- og 
fabrikationsfejl i en periode på fireogtyve (24) måneder fra ibrugtagningsdatoen eller tredive (30) måneder fra den dato, Thermo King afsender anlægget, 
afhængigt af hvad der kommer først, eller 3000 timer i alt (kombineret på vejen-drift og elektrisk drift) med en grænse på 1000 timers elektrisk 
standby-drift. 

2. Inden udløbet af den 12. måned med garantidækning skal anlægget for købers regning indleveres til en autoriseret Thermo King-forhandler eller et 
autoriseret Thermo King-serviceværksted til et eftersyn. Ved eftersynet fastslås, om anlægget er korrekt vedligeholdt (se afsnit 4) og eventuelle 
opgraderinger og reparationer, som skønnes nødvendige, bliver udført. Efter et tilfredsstillende eftersyn bliver de næste tolv måneders garantidækning 
godkendt.

3. Thermo Kings eneansvar i henhold til denne garanti vil i ethvert tilfælde være begrænset til reparation eller udskiftning (efter eget skøn) af de defekte 
produkter.

4. Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder ikke for produkter: (A) brugt til andre formål, end de er designet eller beregnet til; (B) der er blevet 
repareret eller modificeret uden forudgående skriftligt tilsagn fra Thermo King; (C) der er blevet udsat for forkert brug, misbrug, uagtsomhed eller uheld; 
(D) der er blevet opbevaret, installeret, vedligeholdt eller betjent på forkert vis; (E) der er blevet brugt i modstrid med de trykte anvisninger leveret af 
Thermo King til forhandleren; (F) der er blevet udsat for upassende temperaturer, fugt eller andre miljøforhold; (G) der er blevet påvirket af normalt slid, 
erosion og/eller korrosion; eller (H) som ikke afslører uoverensstemmelser med garantien – efter Thermo Kings eget skøn.

5. Den begrænsede garanti kan overdrages, hvis kunden meddeler det til en autoriseret Thermo King-forhandler skriftligt forud for overdragelse eller salg af 
det givne produkt til en ny ejer. Den begrænsede garanti dækker kun reservedele og arbejdskraft. Den begrænsede garanti dækker ikke overtid, kørsel, 
kørselsrelaterede omkostninger, omkostninger ifm. erstatning af køretøj eller leje af køretøj.

6. Enhver form for vedligeholdelses-, service- og reparationsarbejde skal udføres af en autoriseret Thermo King-forhandler, og der må kun bruges originale 
Thermo King-reservedele til dette arbejde. Forhandleren skal få udført reparationsarbejde under garantien af en godkendt mekaniker på forhandlerens 
værksted. Hvis disse krav ikke opfyldes nøje, vil den begrænsede garanti bortfalde.



4

STANDARDGARANTIVILKÅR OG -BETINGELSER FOR THERMO KING-PRODUKTER

7. Den begrænsede garanti beskrevet heri dækker heller ikke forbrugsstoffer eller vedligeholdelsesdele, inklusive, men ikke begrænset til, olier, fedt, 
smøremidler, sikringer og evt. dele, der ikke leveres af Thermo King. Evt. garantireparation udført af Thermo King eller en autoriseret 
Thermo King-forhandler vil ikke fungere som en forlængelse af dækningsperioden for den begrænsede garanti.

8. Den begrænsede garanti gælder ikke for fejl, der opstår som følge af manglende overholdelse af de anbefalede driftspraksisser samt service- og 
vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i denne vejledning.

BEMÆRK: Hvis drevsættet forvolder skade på vejkompressoren, dækkes evt. fejlfunktion i kompressoren ikke.

9. Denne begrænsede garanti er ugyldig, hvis ejeren og/eller føreren ikke overholder den forebyggende vedligeholdelsesplan foreslået af Thermo King. 
10. Thermo King forbeholder sig retten til at efterkontrollere ethvert krav, og, hvis det efterfølgende regnes for ugyldigt, opkræve det krediterede beløb igen.
11. Denne begrænsede garanti gælder ikke for unikke eller specialfremstillede produkter og/eller produkter, der er fremstillet med specifikationer, der afviger 

fra standardproduktspecifikationerne. Denne begrænsede garanti gælder kun for produkter, der er fremstillet iht. standardproduktspecifikationerne.

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.

BEMÆRK: Garantivilkår og -tider kan ændres. Den specifikke garanti, der gælder for dit anlæg kan kontrolleres hos din 
Thermo King-forhandler. 


