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Fel  på produkt  / Garanti 
 

1. För fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller som består i 
att varan i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper ansvarar Panthera AB enligt nedanstående 
regler.  
Panthera AB har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för eget. Panthera 
ABs ansvar omfattar inte fel som beror på material som köparen tillhandahållit eller på konstruktion 
som denne föreskrivit, om inte Panthera AB upptäckt eller bort upptäcka felet.  
Panthera ABs ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för 
varan gått över på köparen. Ansvaret omfattar således inte fel som orsakas av bland annat bristfälligt 
underhåll, felaktig lagring eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan Panthera ABs 
skriftliga medgivande, normal förslitning eller försämring eller genom köparens försorg genomförda 
reparationer. Panthera AB ansvarar dock för fel som uppstått till följd av att Panthera ABs 
instruktioner varit bristfälliga.  
Panthera AB skall ansvara för skador som omlevererade eller reparerade delar orsakar på andra 
delar av vara.  
 

2. Ett fel som visar sig inom ett år efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid 
avlämnandet om inte Panthera AB kan visa annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art. 
På motsvarande sätt gäller att fel, som visar sig inom ett år på vara eller del av vara som bytts ut 
eller reparerats, skall anses ha funnits när reparationen eller utbytet avslutades.  
Om varan till följd av fel enligt punkten 1 är obrukbar i mer än en månad, förlängs ovan angivna tider 
med den tid som varan varit obrukbar.  
Oavsett vad som ovan angetts förlorar köparen rätten att åberopa fel om han inte reklamerar felet 
inom två år från den ursprungliga leveranstidpunkten.  
 

3. Köparen skall inom skälig tid från det att denne upptäckt eller bort upptäcka felet meddela 
Panthera AB om att fel i varan föreligger. Underlåter han detta förlorar han rätten att åberopa felet.  
Efter det att Panthera AB från köparen fått meddelande om fel som avses i p. 1 skall Panthera AB 
avhjälpa felet eller företa omleverans med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. 
Köparen har rätt att erhålla omleverans om felet är väsentligt för honom och Panthera AB insett eller 
bort inse detta och omleverans kan ske utan olägenhet för Panthera AB.  
Skall felet avhjälpas och är felet av sådan art att det inte är lämpligt att avhjälpandet sker på 
uppställningsplatsen, skall köparen på Panthera ABs begäran och bekostnad underlätta arbetets 
utförande genom att för utbyte eller reparation återsända felaktig vara eller del av vara till Panthera 
AB.  
 

4. Uppfyller inte Panthera AB sina förpliktelser enligt punkt 3, får köparen skriftligen ge honom en 
skälig slutlig frist för detta. Har inte Panthera AB uppfyllt sina förpliktelser inom tidsfristen får köparen 
efter eget val:  
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a. låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på Panthera ABs risk och 
bekostnad, förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller  
b. kräva och erhålla sådant prisavdrag som svarar mot felet.  
Om felet efter åtgärd enligt punkten a. kvarstår men ej är väsentligt har köparen rätt att kräva och 
erhålla prisavdrag som svarar mot felet.  
Är felet väsentligt får köparen i stället häva avtalet genom ett skriftligt meddelande till Panthera AB. 
Köparen får också häva köpet om felet efter åtgärd som nämns under punkten a. alltjämt är 
väsentligt. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada han lidit. Ersättningen skall dock 
inte uppgå till mer än 20% av det avtalade priset, och omfattar inte ersättning för indirekt förlust.  
 
5. Panthera AB har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 1–4, såvida inte 
grov vårdslöshet ligger Panthera AB till last.  
 
6. Vad som angetts i punkterna 1–5 om fel i varan skall i tillämpliga delar gälla där varan inte uppgår 
till avtalad kvantitet, men Panthera AB, efter vad köparen måste anta, anser sig ha fullgjort sitt 
åtagande.  
 


