
ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR 

Oy Tamlans Ab beviljar minibussar och specialfordon som har utrustat en 
garanti som täcker skador orsakade av produktions- och sakfel. Reparationer 
under garantin kommer att genomföras antingen genom Oy Tamlans Ab eller 
serviceverkstad som godkänts av Oy Tamlans Ab

Denna garanti från Oy Tamlans Ab är kundspecifik och täcker Tamlans / 
Pegabus fordon, andra specialfordon samt Tamlans egna säten som 
marknadsförs och har tillverkats i Finland. Denna garanti kommer att gälla för 
två (2) år. Garantitiden börjar den dag då varan överlämnas till köparen från 
vår fabrik. 

Undantag från garanti från Oy Tamlans Ab 

Garantivillkor för utrustning: 
- Bildskärmar, videosystem, bilstereo och liknande elektriska apparater: se
dokumentation som levereras med bilen för de villkor som gäller.
- Vid andra liknande produkter, kommer garantiperioden som anges av
tillverkaren eller en auktoriserad importör tillämpas.

Garanti gäller inte när: 
• Fel som orsakats av felaktig användning, slarv eller bristande vård av
fordonet.
• Skador orsakade av ändringar som gjorts av en tredje part efter leverans (t
ex trafikrelaterade skador och skador orsakade under reparation av sådan
skada)
• förlorad inkomst till följd av den tidpunkt då fordonet inte används och andra
indirekta kostnader
• Skador på klädsel, maskiner eller utrustning som beror på transport med
överlast
• Skador orsakade av tredje part vandalism
• Skador som täcks av någon annan försäkring eller garanti
• Glödlampor, säkringar, dörrmagnetventiler och liknande slitagedelar.

Avbryta köp 
• Om felet kvarstår trots flera försök att fixa det eller felet påtagligt hämmar
användningen av fordonet för det avsedda ändamålet, har köparen rätt:
• När felet är mindre, att få ett prisavdrag som motsvarar värdet av defekten
• När felet påtagligt hämmar användningen av produkten, att kräva att
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försäljningen annulleras och att säljaren återbetalar inköpspriset till köparen 
helt eller delvis. Dock kommer ett belopp som motsvarar den värdeminskning 
av fordonet till följd av dess användning minskas från betalas summan. 
Fordonet skall vara i normalt tillstånd bortsett från felet. 
Oy Tamlans Ab Oy vägrar att avbryta köp i följande fall: 

a) begäran om uppsägning beror på en faktor som är hänförliga till bilfabriken
och / eller importören eller deras oförmåga att uppfylla de angivna
leveranstider.
b) När fordonet levereras till oss för senare utrusta än överenskommet på
grund av en orsak som ligger utanför vår kontroll, såsom en naturkatastrof
och / eller katastrof eller en händelse med utbredda konsekvenser (t.ex. en
jordbävning, översvämning, strejk på grund av arbetshandling, eller någon
annan liknande orsak), eller fartyget har sjunkit under sjötransporter.
c) Vi får också rätt att göra ändringar i schemat i ovanstående fall.

Dessa garantivillkor från Oy Tamlans Ab kommer att tillämpas på de 
produkter som levereras efter den 1 november 2007. 

Denna garanti begränsar inte de rättigheter som köparen har enligt lagen om 
Finlands konsumentskyddslag med hänvisning till brister. 

Vi är beredda att lösa eventuella tvister som uppstår denna garanti som inte 
kan lösas genom förhandlingar mellan parterna på ett sätt som skulle 
tillfredsställa båda parti i Tammerfors tingsrätt. 
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