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GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖS POLITIKA 

1. Europe Forestry (toliau - EF) garantuoja klientui, kad EF parduodami ir pristatomi produktai 

(toliau – produktai) neturi medžiagos ir (arba) gamybinių defektų. Klientui įrodžius, kad kuris 

nors iš produktų neatitinka aukščiau nurodytos garantijos, EF savo nuožiūra pakeis tokius 

produktus pristatydami naujus produktus klientui arba pataisydami pristatytus produktus. 

2. Jei nėra susitarta raštu kitaip dėl konkrečių projektų, EF produktams, o konkrečiau jų dalims 

(išskyrus susidėvinčias dalis, darbą ir transportą) suteikia vienerių (1) metų arba vieno tūkstančio 

(1000) mechanizmų darbo valandų garantiją, priklausomai nuo to, kuris įvyksta pirmiau). 

3. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo dienos pagal Incoterms EXW Stegeren; 

4. Klientas gali remtis šios politikos nuostatomis tik tuo atveju, jei EF buvo pilnai sumokėta 

užsakymo kaina. 

5. Bet koks defektas negali būti priežastimi pratęsti šioje politikoje nurodytą garantijos laikotarpį. 

6. Šioje politikoje yra numatytos išskirtinės kliento teisių gynimo priemonės ryšium su produktų 

defektais arba neatitiktimi, nesvarbu, ar reikalavimas yra numatytas sutartyje, garantijoje, 

delikte (įskaitant aplaidumą) ar ne. Visos kitos teisių gynimo priemonės, kuriomis klientas gali 

pasinaudoti pagal galiojančius nacionalinius įstatymus aiškiai nėra įtrauktos į šią politiką. 

Netaikomos jokios garantijos pagal įstatymą dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam 

tikslui. Nepaisant jokių kitų sutarties nuostatų, EF niekada nėra atsakingi prieš klientą dėl bet 

kokios pasekminės ar kitos netiesioginės žalos, net jei būtų informuota apie tokios netiesioginės 

žalos galimybę. 

7. Klientas gali remtis šios politikos nuostatomis tik tuo atveju, jei produktai buvo tinkamai 

aptarnaujami pagal naudotojo vadovą. 

8. Klientas pripažįsta, kad EF produktų kainos yra pagrįstos atsakomybės apribojimų 

vykdytinumu, kaip yra nurodyta šioje politikoje, kad EF kainos būtų žymiai didesnės, jei tie 

apribojimai nebūtų įvykdyti, ir kad tie apribojimai priimtini mainais į tokias mažesnes kainas. 

9. Pagal Bendrųjų sąlygų 9 straipsnį, klientas privalo atidžiai apžiūrėti produktus iš karto po jų 

atvykimo į paskirties vietą. Apie bet kokius skundus, susijusius, pavyzdžiui, su pristatytų prekių 

kokybe, matmenimis, svoriais ar pakuote, turi būti raštu pranešta EF v.o.f. per aštuonias dienas 

po to, kai klientas gavo prekes. Apie visus vizualiai matomus defektus turi būti pranešta EF v.o.f. 

raštu per aštuonias dienas nuo pristatymo. Apie bet kokius paslėptus defektus turi būti raštu 

pranešta EF v.o.f. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo jų pastebėjimo. Bet 

kokios pretenzijos, nepareikštos per šį laikotarpį, laikomos atmestomis.  

Europe Forestry V.o.f. 

Stegerdijk 13 

7737 PT Stegeren 
Tel.: +31 (0)529 - 461266 

Faksas: +31 (0)529 - 461267 

Interneto svetainė: www.europeforestry.com 

El. paštas: info@europeforestry.com 
Zvolės prekybos rūmų Nr.: 55028756 

PVM kodas  NL851536141B01 

http://www.europeforestry.com/
mailto:info@europeforestry.com

