
PRODUSENTGARANTI (NO)
1 PARTENE
Amina Distribution AS, org. nr. 928 228 096, («vi» eller «oss»), har produsert Amina Charging elbilladeren 
(“Enheten”). Med «du» eller «deg» sikter vi til kjøper av Enheten. Vi selger ikke direkte til forbrukere eller 
andre sluttbrukere av Enheter slik at salg til sluttkunde skjer via våre autoriserte distributører («Selger»). 
Vår produsentgaranti for Enheten er beskrevet i dette dokumentet herunder omfanget og vilkårene for vår 
garantiytelse. Garantien begrenser ikke dine lovbestemte rettigheter i forholdet til Selger eller eventuell installatør 
etter forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven eller annen lov som kommer til anvendelse på forholdet. Vilkårene i 
garantien begrenser heller ikke dine rettigheter mot oss som produsent etter lov.

2 GARANTI
Vi garanterer at Enheten har funksjoner i henhold til spesifikasjoner angitt i kjøpsdokumentasjonen som fulgt 
med Enheten eller som ettersendes til deg i en periode på fem år fra installasjon ble fullført («Funksjonene»). 
Garantien dekker feil som vesentlig og negativt påvirker Funksjonene («Funksjonstap»).
Ved reklamasjon om Funksjonstap vil det foretas omlevering gjennom det aktuelle distribusjonsleddet, slik at du 
får en ny Enhet. Denne garantien gir oss ikke ansvar for å dekke eventuelle tap som feil eller mangler ved Enheten 
måtte forårsake, herunder for eksempel skade på ting, tapt fortjeneste eller andre indirekte tap.

3 GJENNOMFØRING AV OMLEVERING
Omlevering foregår etter denne framgangsmåten som beskrives nedenfor:
a. Du sender skriftlig reklamasjon til Selger som beskriver Funksjonstapet, når Enheten ble installert, hvor den 

er installert og navn på installatør.
b. Reklamasjonen behandles av Selger. Vi forbeholder oss retten til å etterspørre mer dokumentasjon. 

Godkjennes reklamasjonen følger vi effektivt opp.
c. Selger sender en ny Enhet omgående hvor fraktkostnaden dekkes av oss.
d. nstallasjon av den nye Enheten (gjennomføring og kostnad) er et forhold mellom deg og Selger eller 

installatør.
e. Defekte Enheter blir deretter sendt til oss for videre utredelse og feilsøking. Dersom årsaken til Funksjonstap 

faller utenfor garantiens dekningsområde, se punkt 4, dekkes ikke omleveringskostnadene av oss.

4 GARANTIENS BEGRENSNINGER

4.1 Skade
Garantien er betinget av at installasjon av Enheten blir utført av godkjent installatør og i samsvar med våre 
retningslinjer slik disse fremgår av Enhetens installasjonsdokumentasjon. Garantien er videre betinget av 
vedlikehold i samsvar med våre retningslinjer slik disse fremgår i Enhetens produktinformasjon.

Garantien gjelder ikke dersom Funksjonstapet skyldes forhold som ikke knytter seg til Enhetens som brukerfeil 
eller skade etter installasjon, herunder bruk i strid med leverandørens eller vår bruksanvisning og øvrig 
dokumentasjon.

4.2 Frist for reklamasjon og vedlikehold
Dersom kunden oppdager mangler ved installasjon eller senere, må kunden kontakte Selger av
Enheten innen rimelig tid (hva som er rimelig tid kommer an på brukeren, forbrukere har krav på
lenger frist etter forbrukerkjøpsloven) etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt
oppdaget. Fristen på fem år gjelder uansett.

4.3 Forholdet til selger mv
Garantien erstatter ikke rettigheter og/eller plikter i forholdet mellom Deg som kjøper og din Selger eller 
din installatør (hvis Selger ikke forestod installasjonen). Rettighetene, som følger av denne garantien, er 
tilleggsrettigheter. 
Garantien gjelder for ladebokser som kjøpes og brukes i Norge eller annet land innenfor EØS området. 
Produsentgarantien gis kun til førstehåndskjøper som et tillegg til kjøpers rettigheter med
sin selger og kan ikke overdras ved overdragelse av Enheten (direkte eller indirekte).

5 ENDRINGER
Vi forbeholder oss retten til å overføre denne produsentgarantien til et annet selskap i vårt konsern
dersom vi finner det hensiktsmessig. Informasjon om overføringen vil bli lagt ut på våre
hjemmesider og det vil ikke bli gitt noe varsel utover dette. Dersom Enheten ikke lenger er
tilgjengelig eller i produksjon, tar vi forbehold om å levere en tilsvarende enhet istedenfor.

6 LOVVALG OG VERNETING
For denne garantien gjelder norsk rett, og ved eventuelle tvister er Sør-Rogaland tingrett (rettssted Stavanger) 
avtalt verneting. Forbrukere kan likevel ha rett til å bringe tvist inn for andre verneting.
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