ECO LOG BEGAGNATGARANTI
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Tryggt att köpa begagnat
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– när du köper en begagnad Eco Log
Det ska kännas tryggt när du köper en begagnad
Eco Log. Därför är våra begagnade maskiner alltid*:
n Nyservade enligt maskintimmar
n Brandbesiktigade
n Funktionskontrollerade enligt protokoll (52 punkter)
n Åtgärdade med Eco Log originaldelar
n Rekonditionerade

Dessutom ingår alltid*:
n En dags uppstart med Eco Log-instruktör.
n Eco Log Begagnatgaranti 6M, 3M eller 1M.
* om inte annat överenskommits.

6M

6 Månaders begagnatgaranti
Vid köp av maskin under 5 000 h

3M

3 Månaders begagnatgaranti
Vid köp av maskin under 10 000 h

1M

1 Månads begagnatgaranti
Vid köp av maskin under 15 000 h

BEGAGNATGARANTI
Eco Log Begagnatgaranti omfattar
större komponenter så som:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Aggregatpump
Kranpump
Transmissionpumpar
Hjulmotorer
Hydrobaser
Huvudbom
Vipp
Utskjut
Pendelarmar
Svängmotorer
Aggregat: Hjulmotorer,
Sågmotor

För fullständiga villkor se baksida.
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Eco Log Begagnatgaranti
Villkor

Eco Log Försäljning AB villkor för komponentgaranti på begagnade Eco Log-maskiner.
Giltighet

Denna garanti är en komponentgaranti på tunga komponenter och
är giltig i 1, 3 eller 6 månader efter att maskinen levererats. Garantin
omfattar av Eco Log Försäljning AB sålda Eco Log-maskiner (skördare
och skotare).

Produkter
n För skördare omfattar garantin aggregatpump, kran		
pump, transmissionspumpar, hjulmotorer, hydrobaser, 		
huvudarm, vipp, utskjut, pendelarmar samt svängmoto-		
rer för hyttsvängning.
n För skotare omfattar garantin kranpump, transmissions		
pump, kranbom, kranpelare och transmissionsmotor.
n Garantin omfattar hjulmotorer och sågmotor på skördaraggregat

Garantitid

Garantin gäller för Eco Log’s skördare och skotare i 1, 3 eller 6
månader från leveransdagen, med vilken dag skall avses den dag
produkten i enlighet med Eco Log Försäljning AB:s dokumentation
anländer till kund.

Garantifel

n Samtliga installationer och/eller andra åtgärder avseende
produkten sker av person med erforderlig kompetens.
n Föreskrifter i av Eco Log Sweden AB tillhandhållna 		
instruktionsböcker, skötselanvisningar, servicemeddelanden,
säkerhetsbestämmelser eller annan sådan tillhandahållen
skriftlig information följs.

Område

Garantin gäller endast för maskiner som levererats och brukas inom
Norden.

Betalning

Garantin förutsätter för sin giltighet att köparen erlagt full betalning
för produkten eller där kredit avtalats, att köparen inte är i dröjsmål
med någon del av betalningen enligt avtalade betalningsvillkor.

Kostnader som inte ersätts

Köparens kostnader avseende reparation, egen arbetstid, restid, milersättning, andra frakt- och felsökningskostnader eller andra direkta
kostnader ersätts inte. Även kostnader som uppkommit vid anlitande
av annan ex: Trailing/Transport av maskinen. Produktionsbortfall eller
annan indirekt kostnad ersätts inte.
Vi reserverar oss rätten att när som helst utan föregående information ändra omfattning och villkor för Eco Log Försäljning AB:s
begagnat-garantier.

Garantin omfattar fel som innebär att produkt (se ovan under produkter) blir obrukbar eller inte kan brukas i normal omfattning p.g.a.
av material eller tillverkningsbrister. Det är Eco Log Sweden AB som
avgör hur felet åtgärdas.

Service och underhåll

Garantin gäller endast om:
n Service och underhåll under garantitiden är utförd av 		
Eco Log auktoriserad servicelämnare i enlighet med 		
gällande instruktionsbok för produkten.
Dock får kunden utföra 500-timmarsservice i enlighet med
gällande instruktionsbok för produkten.
6 Mån

1 Mån

Garantitid:

Denna garanti avser maskin (ex. vis 574E355):			
Maskintimmar vid utleverans:				

3 Mån

Datum för utleverans:

Servicelämnare:						 Email, köpare:
Säljare 						 Köpare
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