
Betingelser vedrørende vår servicepakke „PREMIUM“ 

Avtalepartner
Denne avtalen inngås med firmaet Husqvarna Norge AS, Trøskenveien 
36, 1708 Sarpsborg. Heretter referert til som Husqvarna.

Bruksområde
Servicepakken er kun tilgjengelig for GARDENA robotgressklippere og 
beregnet for det norske markedet. Både installasjon av enheten samt 
faktureringsadresse skal være innenfor Norges grenser. Servicepakken 
kan kun utstedes av Husqvarna Norge AS.   

Produktregistrering
Kjøp av vår servicepakke er kun mulig, hvis produktregistreringen
av robotgressklippeen på  vår hjemmeside, er gjort innen 3
måneder etter kjøp av robotgressklipperen. 
 

Gyldighet 
Varigheten av vår servicepakke starter fra kjøpsdato og avsluttes 
automatisk etter 5 år.

Kundens plikter og forpliktelser 
a. Korrekt og fullstendig informasjon av person og produktrelatert data 
ved produktregistrering. 
b. Oppbevaring av det orginale kjøpsbeviset for fremvisning ved tilfelle 
av erstatning.
c. Spesifikasjon av registreringsnummeret ved bruk av service. 
 
Notater om vår servicepakke
a. Du mottar 27 stk. kniver når betaling er mottatt av oss. 
b. I tilfelle tyveri / hærverk er
politianmeldelse, samt innlevering av anmeldelse en forutsetning for at 
erstatning/reparasjon skal være dekket av GARDENA
a. Fakturaen sendes via e-mail etter motatt bestilling.
Fakturabeløbet skal betales innen 2 uker fra fakturadato, uten fradrag, 
til den gitte konto.
d. Avtalen trer først i kraft etter mottatt betaling.

Avbestilling
Du har rett til å si opp kontrakten uten grunn. Oppsigelsesperioden er 
14 dager fra kontraktens dato.
Skulle du ønske å si opp kontrakten, skal dette gjøre skriftlig  
pr. brev eller e-mail og sendes til.
Husqvarna Norge AS, Postboks 10, 1701 Sarpsborg
E-mail: info@gardena.no 

Vi vil sende bekreftelse på kanselleringen til e-posten som ble brukt ved 
registrering

Konsekvenser av oppsigelse
Ved oppsigelse av denne kontrakten innenfor oppsigelsestiden, vil 
beløpet betales tilbake til den kontoen betalingen er mottatt fra, senest 
14 dager etter at vi har mottatt oppsigelsen. Hvis varer er sendt til 
kjøperen i forbindelse med kontrakten, kan vi nekte refusjonen til disse 
varene er returnert til oss, eller avregne varens salgspris i refusjonen.
Returnerte varer må hoa Gardena senest 14 dager etter oppsigelsen. 
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