
 

Garantievoorwaarden Beperkte Garantie 2+2  2019/03 

  
Geachte Husqvarna gebruiker, 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Husqvarna Automower® en registratie voor de Beperkte Garantie 2+2. Uw Husqvarna dealer heeft 
met zorg uw nieuwe Husqvarna geassembleerd, afgesteld, geïnstalleerd en getest. Mocht er onverhoopt toch een probleem voordoen, 
dan verzoeken wij u dit te melden bij de Husqvarna dealer waar u het product heeft gekocht. Deze zal het nodige doen om het probleem 
zo goed mogelijk op te lossen. Voor uw informatie treft u hieronder onze Garantievoorwaarden van de beperkte garantie extra aan. 

 

Voorwaarden van de Beperkte Garantie 2+2 van Husqvarna Nederland B.V.  

ARTIKEL 1   Definities 

Dealer:  Een door Husqvarna erkende dealer gevestigd binnen de Benelux op grond van een tussen Husqvarna en deze Dealer gesloten overeenkomst, die producten 
van Husqvarna koopt met als doel deze producten door te verkopen aan Consumenten. 

Consument: Een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Beperkte Garantie 2+2: De door Husqvarna Nederland aan een Consument te verstrekken garantie, zoals omschreven in deze Garantievoorwaarden. 

Husqvarna Nederland:  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Husqvarna Nederland B.V., gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1327 HA) Almere aan 
de Jool Hulstraat 20-22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33285749. 

Overeenkomst:  Een koopovereenkomst tussen de Dealer en een Consument betreffende het Product. 

Product:  Husqvarna Automower® modellen 105, 310, 315, 420, 440, 315X, 430X, 435X AWD, 450X.  

 
ARTIKEL 2  Garantietermijn 

1. Husqvarna Nederland verplicht zich tegenover de Consument gedurende het derde en vierde jaar na datum van aankoop van het Product door de Consument, gebreken voor 
haar rekening aan het Product te (doen laten) herstellen.  

2. Husqvarna Nederland is bij ieder beroep op deze garantievoorwaarden gerechtigd in plaats van reparatie van het Product te vervangen door een nieuw (vergelijkbaar) Product. 
3. In geval van een beroep op deze garantievoorwaarden voor gebreken aan een Product wordt de garantietermijn van dat Product als bedoeld in lid 1 niet verlengd en vangt 

evenmin een nieuwe garantietermijn aan. 
 
ARTIKEL 3  Garantievoorwaarden 

1. De verplichtingen uit hoofde van deze garantievoorwaarden worden uitsluitend door Husqvarna Nederland uitgevoerd, wanneer (i) de aankoop door de Consument via de 
Husqvarna Nederland website binnen 30 dagen na die aankoop is geregistreerd en (ii) de oorspronkelijke en volledig leesbare factuur/kassabon (met vermelding van de 
aankoopdatum en modelnaam) samen met de ingevulde Beperkte Garantie 2+2 registratiekaart, bewijs van registratie en het defecte Product bij de Dealer wordt aangeboden 
binnen de garantieperiode, (iii) het Product werd aangeschaft binnen de Benelux (iv) het Product volgens de handleiding gemonteerd en gebruikt is en (v) het gebrek binnen 
twee (2) maanden na ontdekking door de Consument bij Husqvarna Nederland, de Dealer is gemeld. 

 

ARTIKEL 4  Dekking 

Toepassingsbereik 
1. De garantie op het Product is alleen van toepassing bij particulier gebruik door Consumenten, als het Product in overeenstemming met de Gebruikershandleiding gebruikt en 

onderhouden is. Bij schade of defecten aan het Product als gevolg van gebruik en/of bediening en/of behandeling van het Product in strijd met de Gebruikershandleiding zijn 
deze garantievoorwaarden niet van toepassing. 

2. De garantie is alleen van toepassing als sprake is van fabricagefouten, emballagefouten en/of technische gebreken.  
3. De garantie als bedoeld in artikel 2 lid 1 omvat uitsluitend (de kosten van) zodanig herstel van het Product dat het voor normaal gebruik geschikt is. 
4. De garantie is niet van toepassing op (i) onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn, (ii) componenten, waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het 

Product periodiek moeten worden vervangen, en (iii) componenten welke bewegende delen bevatten, waaronder maar niet uitsluitend: maaigarnituur, wielen, lagers, 
wielmotoren, accu’s. Onder de garantie valt ook niet het bepaalde in artikel 7. 

 
Verval van garantie 

5. De garantie vervalt wanneer niet aantoonbaar is dat aan het Product, volgens voorschrift, het jaarlijks winteronderhoud is uitgevoerd en dat dit uitgevoerde onderhoud is 
geregistreerd door een Dealer. 

6. De garantie vervalt wanneer zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Husqvarna Nederland, het Product door een niet door Husqvarna Nederland aangewezen 
derde gerepareerd is, open gemaakt is, of wanneer er aan/op/in een Product onderdelen zijn gemonteerd, in het bijzonder wanneer daarbij niet de originele onderdelen zijn 
gebruikt, dan wel wanneer daartoe is gepoogd door anderen dan de servicedienst van Husqvarna Nederland of door Husqvarna Nederland ingeschakelde derden. 

 
Kosten 

7. In geval het Product ter reparatie of vervanging van gebreken aan de Dealer wordt aangeboden, al dan niet met een beroep op deze garantievoorwaarden, worden in elk geval 
niet gratis gerepareerd of vervangen, defecten, verlies en/of beschadiging van (onderdelen van) het Product als gevolg van: 

a. normale gebruiksslijtage, zoals onder andere krassen, schrammen en deuken; 
b. glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen, verlichting en losse accessoires; 
c. kunststof- en/of rubberdelen; 
d. inbouw- en aansluitfouten;  
e. nalatig handelen door de Gebruiker en/of derden; 
f. gebruik dat buiten het normale gebruik van het Product valt, hieronder begrepen het professioneel gebruik van voor het huishoudelijk of particulier gebruik 

vervaardigde Producten; 
g. sterke verontreiniging, verkeerd onderhoud of niet uitgevoerd regulier onderhoud; 
h. het gebruik van het Product, dat gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering of een andere verzekering; 
i. gebreken die de werking of de waarde van het Product niet noemenswaardig beïnvloeden. 

8. In het geval de servicemonteur de storing of gebrek aan het Product aan de hand van de omschrijving niet kan vaststellen en indien nadere inspectie ook geen andere storingen 
of gebreken aan het Product aan het licht brengt, zullen de voorrijkosten en minimaal een half uur arbeidsloon volgens de op dat moment geldende tarieven in rekening worden 
gebracht.  

 
ARTIKEL5   Aansprakelijkheid 

1. Husqvarna Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, die verband houdt met het Product en/of de hiermee verband houdende diensten (zoals 
garantieafwikkeling), waaronder maar niet uitsluitend: economisch verlies, winstderving, omzetverlies, verlies van het gebruiksgenot over het Product, en immateriële schade.  

2. Husqvarna Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, ontstaan door een beroep op deze garantievoorwaarden, waarbij het Product aan de Dealer ter reparatie 
is aangeboden en de Consument het Product als gevolg hiervan niet kan gebruiken. 
 

ARTIKEL 6   Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de tussen Husqvarna Nederland en de Consument bestaande rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen Husqvarna Nederland en de Consument, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Garantievoorwaarden zullen, voor zover dwingend recht zich 

hier niet tegen verzet, in eerste aanleg exclusief worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

 


