
 

 

 
BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI  
 
Inhan Tehtaat Oy Ab (”Tillverkaren”) ger köparen av en båt, som tillverkats av Tillverkaren, en frivillig och begränsad 
Tillverkargaranti enligt dessa villkor.  
 
1. Tillämpning av garantivillkoren  

Dessa garantivillkor tillämpas vid försäljning av nya serietillverkade Cross -båtar, som är försedda med skrovnummer, både till 
konsumenter och andra slutliga köpare (bruk vid näringsverksamhet eller myndighetsverksamhet samt annat motsvarande 
bruk). Garantin lämnas produktens slutliga köpare (”Kunden”) och den täcker, förutom båten, dess standardutrustning samt i 
båten monterade och godkända utrustningar enligt förteckningen över Cross-tilläggsutrustning, vilka är utvecklade, tillverkade 
av Tillverkaren eller som denne har låtit tillverka.  
 
För andra än fabriksmonterade produkter eller tilläggsutrustningar tillämpas garantivillkoren av tillverkaren för produkten i fråga. 
Utrustningar som av Kunden anskaffats på annat håll, och vilka inte ingår i båtens originalleverans, omfattas inte av denna 
garanti. Om originalextrautrustning monteras av en part utanför fabriken, svarar den part som utfört monteringen för 
monteringsarbetets kvalitet och för dess garanti. Produktfel, som beror på montering i strid med fabrikens instruktioner och 
praxis och som utförts av en tredje part eller en i övrigt felaktig montering, omfattas inte av denna garanti.  
 
2. Definition av fel  

En defekt eller ett fel är en sakkunnigt bedömd avvikelse från den aktuella båtmodellens normala kvalitet eller från de av 
Tillverkaren lämnade riktvärdena med beaktande av båtens ålder och bruksförhållanden.   
 
3. Garantigivarens ansvar  

Garantigivare i dessa garantivillkor är Tillverkaren. Tillverkaren svarar för att båtens användbarhet och övriga egenskaper 
bevaras normala under garantitiden och att båten inte heller, då den säljs till Kunden för första gången, har vare sig material- 
eller konstruktionsfel eller brister beroende på arbetets kvalitet. Om så inte är fallet, har båten ett fel som avses av garantin och 
som definierats i punkt 2. Tillverkaren förbinder sig att på egen bekostnad reparera fel, som upptäcks under garantitiden. 
Tillverkaren har alltid rätt att i första hand reparera eller låta reparera en defekt eller en brist.  
 
Ifall båten har införts i landet från ett annat land, för vars marknad den ursprungligen var avsedd, kan båten innehålla landsvisa 
element eller egenskaper, vilka inte betraktas som fel vilka avses av denna garanti.  
 
4. Garantitid och garantins giltighetstid  

a) Båten och dess skrov   
Vid konsumentköp är garantin i kraft två (2) år från båtens överlåtelsedag, dock alltid högst fyra (4) år från båtens 
tillverkningsdatum.  
 
Ifall Kunden inte är i en ställning som konsument (närings- och myndighetsverksamhet eller annan motsvarande användning), 
är garantin i kraft ett (1) år från och med båtens överlåtelsedag.  
 
Båtens överlåtelsedag framgår av överlåtelsebeviset.  
 
b) Båtens ytbehandling och antifouling-målning som utförts hos fabriken  
Garantin för behandlingen av båtens ytor vid konsumentköp är i kraft två (2) år från båtens överlåtelsedag, dock alltid högst tre 
(3) år från båtens tillverkningsdatum. Garantin täcker inte slitage eller fjällning hos antifouling-målning, vilken ska anses vara 
normal.  
 
Ifall Kunden inte är i en ställning som konsument (närings- och myndighetsverksamhet eller annan motsvarande användning), 
är garantin för båtens ytbehandling i kraft ett (1) år från och med båtens överlåtelsedag och garantin gäller inte alls båtens 
antifouling-målning.   
 
Båtens överlåtelsedag framgår av överlåtelsebeviset. 
 
Garantin för båtens ytbehandling täcker skador hos färgytan på grund av tillverknings- eller ytbehandlingsfel med i det följande 
angivna begränsningar. Små förändringar på grund av väder, utan verkan på båtens hållfasthet och användbarhet hos ytor på 
båtens exteriör, färgens mikrofjällning på områdena för skruvar och genomförningar liksom små ojämnheter i målningen eller 
små fel hos ytorna anses inte för fel som omfattas av garantin. Som fel anses inte färgytans normala slitage, korrosion eller 
färgytans åldrande, och ej heller en avvikelse från den normala kvaliteten, ifall den orsakas av mer krävande förhållanden än 
normala. Sådana förhållanden kan anses vara hårda havsförhållanden, att bli utsatt för låga temperaturer, landsvägssalt, kraftigt 
frätande, basiska eller sura kemikalier och mekaniska ytskador som vållats av sand och stenar. Tillverkaren svarar inte heller för 
skador som orsakats båten eller dess ytbehandling av kemikalier som är skadliga för aluminium, ifall båten har behandlats med 
eller varit utsatt för sådana ämnen.  
 
c) Inverkan av båtens vidareöverlåtelse på garantitiden 



 

 

Om båten säljs eller i övrigt överlåts till en ny ägare, medan garantitiderna ovan enligt punkterna a) och/eller b) är i kraft, är den 
garanti som beviljats den ursprungliga Kunden i kraft till förmån för den nya ägaren, tills de ursprungliga garantitiderna utlöpt  
med beaktande av vad som nedan har konstaterats i punkt 5 l).  
 
5. Begränsningar i tillämpningen av garantivillkoren  

Tillverkaren svarar inte för fel, om  
a) felet har orsakats till följd av att båten har använts eller behandlats fel, i strid med bruksanvisningen eller av oaktsamhet;  
b) den normala omsorgsskyldigheten i samband med användningen av båten har försummats och det har bidragit till att ett fel  
eller skador därav har uppstått;  
c) båtens serienummer har avlägsnats, förstörts eller ändrats på så sätt att produkten inte kan identifieras och/eller det inte är 
möjligt att avläsa det ursprungliga serienumret;  
d) båten har ändrats eller reparerats med reservdelar eller arbetsmetoder, som inte är godkända av Tillverkaren;  
e) båten har varit i en olyckshändelse eller utsatt för naturkrafter eller extrema temperatur-, korrosions- eller miljöförhållanden;  
f) i båten har monterats tilläggsutrustning eller reservdelar, vilkas inkompabilitet eller monteringssätt har bidragit till att ett fel 
uppkommit;  
g) båten har varit i tävlingsbruk;  
h) båten har varit delaktig i en olyckshändelse;   
i) båten inlöses av ett försäkringsbolag efter en olycka;  
j) på båten har monterats en kraftigare motor än vad som är tillåtet på CE-skylten;  
k) båten har använts i mera krävande förhållanden än dess konstruktionskategori eller konstruktionsnormer; eller  
l) båten överlåts under giltighetstiden för båtens garanti till en näringsidkare i båtbranschen. I detta fall förutsätter en förlängning 
av garantins giltighetstid att Kunden i egenskap av båtens säljare tillställer Tillverkaren de nya ägaruppgifterna och att 
Tillverkaren ger sitt skriftliga godkännande till att giltigheten för båtens garanti fortsätter.  
 
Garantin täcker inte normalt slitage eller ett fel, som orsakas av en orsak som är utanför Tillverkarens rimliga möjligheter att 
påverka. Som exempel på sådana orsaker kan nämnas bl.a. elektricitetsläckage från marken, vilka kan medföra korrosion hos 
aluminium.  
 
Garantin omfattar inte vätskor, filter, brännare, säkringar, eldsläckare eller vindrutetorkarblad.  
 
6. Anmälan om fel och agerande i en felsituation  

Ifall ett fel hos båten upptäcks under garantitiden, ska Kunden i första hand vända sig till båtens säljare för att utreda ansvaret 
för felet. Kunden ska inom rimlig tid efter att ha upptäckt ett fel, eller denne borde ha upptäckt felet, anmäla om felet till säljaren 
och föra båten till närmaste återförsäljare för reparation av felet om så behövs. Anmälan om fel kan dock alltid göras inom två 
(2) månader från att Kunden upptäckte felet.  
 
Anmälan om fel kan inom sagda tid även göras till den näringsutövare, som i ett tidigare säljled har överlåtit båten till en 
återförsäljare eller som har förmedlat köpet för säljarens räkning.  
 
För att kunna åberopa denna garanti, ska Kunden uppvisa garantikortet i original utan ändringar, av vilket säljarens namn, 
anskaffningstid och -ort framgår samt båtens typ och serienummer. Alternativt kan Kunden uppvisa ett inköpskvitto i original, av 
vilket ovan sagda uppgifter framgår. 
 
Kunden ska gå till väga så att de skador som förorsakats denne inte omotiverat ökas och skrida till rimliga åtgärder för att 
begränsa sin skada.  
 
7. Garantireparationens utförande 

Under garantitiden reparerar Tillverkaren eller en av denne auktoriserad serviceaffär felet och återlämnar båten till det 
återförsäljningsställe, dit Kunden levererade båten för reparation. Tillverkaren svarar för de kostnader som uppstått av 
reparationen. Alla de delar och utrustningar som i samband med reparationen avlägsnats blir Tillverkarens egendom. 
Tillverkaren förbinder sig att utföra reparationerna inom skälig tid från att Kunden har krävt att felet repareras och har levererat 
båten för reparation. För en reparerad båt lämnas inte en förlängd garantitid, utan garantin är i kraft i enlighet med den 
ursprungliga giltighetstiden, dock alltid minst 90 dagar från och med båtens reparationsdag.  
 
Strävan är att alltid utföra reparationen på ett ställe som är det mest ändamålsenliga både med hänsyn till Kunden och 
garantigivaren. 
  
8. Kundens rättigheter då ett fel inte avhjälpts  

Ifall Tillverkaren trots uppmaning inte inom skälig tid uppfyller sin skyldighet att reparera ett fel eller i stället ger en felfri vara, har 
Kunden rätt att antingen yrka på en prisnedsättning av båtens anskaffningspris, vilken motsvarar felet (exklusive motor och 
extrautrustning) eller en skälig ersättning för att reparera felet på annat håll.  
 
Om felet inte är ringa får Kunden i ställningen som konsument häva köpet. Andra Kunder har inte rätt att häva köpet. 
 



 

 

9.  Kundens rättigheter till skadestånd på grund av fel i godset  

Tillverkaren svarar för skador som eventuellt orsakats på grund av ett fel hos båten i enlighet med tvingande lagstiftning för 
konsumentskydd eller annan tvingande lagstiftning i konsumentens hemland. Andra än en Kund i en ställning som konsument 
har inte rätt till skadestånd för skador som orsakats på grund av ett fel hos båten.  
 
10. Ändringar i garantivillkoren  

Denna garantis villkor lämnas Kunden skriftligen eller elektroniskt i samband med att båten köps på så sätt att de bevaras 
tillgängliga för Kunden att sparas av denne. Garantins villkor kan inte ensidigt ändras. Ändringar eller tillägg i garantivil lkoren 
förutsätter ett skriftligt godkännande av både Kunden och Tillverkaren i förväg. 

 
11. GARANTIVILLKORENS FÖRHÅLLANDE TILL TVINGANDE LAGSTIFTNING SOM STIFTATS SOM SKYDD FÖR 

KONSUMENTEN 

Denna begränsade garanti som lämnats av Tillverkaren begränsar inte Kundens rätt att i egenskap av konsument åberopa 
tvingande lagstiftning som stiftats för konsumentskydd, produktansvar eller annat skydd för konsumenten och som ska tillämpas 
i konsumentens hemland. En konsument kan således åberopa tvingande lagstiftning till exempel, ifall de lagstadgade 
rättigheterna avviker från denna garanti eller ifall ett fel hos båten framkommer först efter att garantitiden utlöpt. 
 
12. BEGRÄNSNING AV TILLVERKARENS ANSVAR  

För någon annan än en Kund som är i en ställning som konsument reglerar denna begränsade garanti täckande och 
uttömmande Kundens rättigheter att åberopa ett produktfel och den ersätter alla andra Tillverkarens garantier och ansvar 
(inklusive ansvar som grundar sig på såväl lagstiftning som även avtal) och vilka gäller båten och dess tilläggsutrustningar.  
 
För en Kund i ställningen som konsument reglerar denna begränsade garanti täckande Kundens rättigheter under garantitiden, 
såtillvida att inte annat härrör av konsumentskydds-, produktansvars- eller annan tvingande lagstiftning som ska tillämpas, och 
den ersätter alla de av Tillverkaren lämnade garantierna som gäller båten och dess tilläggsutrustningar. 
 
Tillverkarens ansvar begränsar sig alltid till inköpspriset för båten och dess tilläggsutrustningar, om inte annat beror på 
tvingande lagstiftning som ska tillämpas.  
 
Ovan nämnda begränsningar av ansvar gäller inte skada som orsakats av Tillverkarens uppsåt eller grova oaktsamhet. 


