NIEUWE KRAAN PRODUCTGARANTIE
De betreffende juridische entiteit van Manitowoc Kranen die de kraan verkoopt garandeert de oorspronkelijke koper
("Koper") van elke nieuwe kraan geproduceerd door Manitowoc, dat deze kraan bij normaal gebruik en onderhoud
vrij is van defecten in materiaal en afwerking. De toepasbare algemene garantieperiode voor elke nieuwe kraan is:
(a) twaalf (12) maanden vanaf de datum van eerste installatie of inbedrijfstelling; (b) 2400 uren bedrijf; of (c) vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van verzending door Manitowoc, naargelang welke van deze drie situaties
zich het eerste voordoet. De toepasbare uitgebreide structurele garantieperiode voor laswerk op de kraan vermeld
op de volgende pagina bedraagt vijf (5) jaar vanaf de datum van verzending door Manitowoc; echter onder voorwaarde dat de kraan alleen voor hijstoepassingen wordt gebruikt. Manitowoc geeft geen garantie en Manitowoc
wijst specifiek alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de dieselmotoren, banden of National Crane kraanwagens (inclusief de Grove TMC540 commerciële kraanwagen); de Koper heeft echter mogelijk recht op de betreffende doorgeefbare garantie van de OEM van de motor, band of kraanwagen (behoudens registratievoorwaarden).
Claims die onder deze garantie worden gemaakt zijn niet geldig tenzij de Koper Manitowoc of diens geautoriseerde
dealer schriftelijk op de hoogte stelt van het defect binnen zestig (60) dagen nadat het betreffende defect voor het
eerst is vastgesteld, maar in geen geval later dan dertig (30) dagen na het vervallen van de toepasbare garantieperiode, en de Koper bij het stellen van zijn claim gebruik maakt van de gepaste garantie-claimprocedures die door
Manitowoc op regelmatige tijdstippen kunnen worden vastgelegd.
De enige verplichting van Manitowoc tegenover de Koper is beperkt tot het herstellen of vervangen, naar keuze van
Manitowoc, van producten of onderdelen waarvan door Manitowoc als enige autoriteit wordt vastgesteld dat ze
een defect vertonen in materiaal of afwerking (reserveonderdelen kunnen nieuwe of door de fabrikant goedgekeurde gereconditioneerde onderdelen zijn; dit wordt beslist door Manitowoc). Manitowoc kan verplichten tot
het retourneren van producten of onderdelen, waarbij de transportkosten dienen te worden vooruitbetaald door de
Koper, aan een door Manitowoc bepaalde faciliteit voor inspectie en analyse. Redelijke transportkosten en redelijke
werkonkosten die ontstaan bij onder de garantie goedgekeurde reparaties tijdens de toepasbare garantieperiode
voor elke nieuwe kraan worden door Manitowoc terugbetaald; transport- en werkonkosten die een geretourneerd
product of onderdeel betreffen dat niet defect blijkt te zijn, zijn echter voor rekening van de Koper. Alle defecte
onderdelen die uit de kraan zijn verwijderd worden eigendom van Manitowoc.
Garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door Manitowoc of door een geautoriseerde Manitowocdealer en uitsluitend met originele door Manitowoc geleverde onderdelen.
De aansprakelijkheid van Manitowoc betreffende de aan de Koper verkochte kranen is beperkt tot de hierin
gespecificeerde garantieperiode, en in geen geval overschrijdt de maximale aansprakelijkheid van Manitowoc de
kosten van het leveren van een vervanging voor een defect product of onderdeel. MANITOWOC IS NIET GEBONDEN
AAN ANDERE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN, DIE VOORTKOMEN UIT CONTRACTBREUK,
GARANTIEBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF UIT
ANDERE THEORIEËN VAN RECHT OF RECHTVAARDIGHEID, MET BETREKKING TOT DOOR MANITOWOC
VERKOCHTE GOEDEREN OF ACTIES, HANDELINGEN OF VERZUIM MET BETREKKING TOT DEZE GOEDEREN.
Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wijst Manitowoc specifiek alle aansprakelijkheid af voor
materiële schade, boetes, speciale of hoge schadevergoedingen, vergoedingen voor winst- of inkomstenderving,
stilstandtijd, verlies van goodwill, kapitaalkosten, kosten van vervanggoederen of -diensten, of voor elk ander type
economisch verlies, of voor claims van klanten van de Koper of derde partijen betreffende dit soort schade, kosten of
verlies. MANITOWOC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ELKE
VERVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE EN GEBEURLIJKE SCHADE.
Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage; nalatigheid; overmacht; vandalisme; misbruik; verzuim;
ongevallen of oorzaken buiten de redelijke controle van Manitowoc inclusief, zonder beperking, brand, vorstschade,
overstroming en andere natuurrampen; overbelasting; onbevoegd gewijzigde, aangepaste of veranderde producten
of onderdelen; producten of onderdelen die niet naar behoren zijn geïnstalleerd, opgeslagen, bediend of
onderhouden of die foutief zijn aangepast; normale slijtage of verzuim, nalatigheid of moedwillige beschadiging
door de Koper; producten of onderdelen die niet door Manitowoc zijn geproduceerd; producten of onderdelen die
zijn hersteld in een reparatiefaciliteit die niet toebehoort aan Manitowoc of aan een geautoriseerde dealer van
Manitowoc, tenzij schriftelijk toegestaan door Manitowoc; of schade veroorzaakt door het niet aanhouden van de
onderhoudsprocedures beschreven in de betreffende gebruikershandleiding of in door Manitowoc uitgegeven
technische bulletins.
Overdraagbaarheid: Deze garantie is persoonlijk voor de Koper en kan alleen worden overgedragen of toegewezen
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Manitowoc of door een geautoriseerde dealer van Manitowoc
met een op dat moment effectieve schriftelijke verdelersovereenkomst.
DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE REPRESENTATIES EN GARANTIES, DIRECT OF GEÏMPLICEERD, EN MANITOWOC AANVAARD GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN SLUIT
UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE UIT VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR GELIJK
WELK SPECIFIEK DOEL, EN ELKE GARANTIE DIE VOORTKOMT UIT HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE.
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Items onder de Manitowoc structurele garantie
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