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Tid  
Den lovmæssigt fastsatte garantiperiode er 24 måneder. Den starter den dag, hvor 

køretøjet registreres første gang, dog senest 3 måneder efter at Cargolift er udleveret af 

Gerd Bär GmbH. Har Cargolift en længere liggetid, forbeholder Gerd Bär GmbH sig ret til 

at træffe foranstaltninger til at genetablere leveringskvaliteten, før den lovmæssigt 

fastsatte garantiperiode anerkendes (olieskift, fornyet smøring af lejerne osv.). 
 
Basis for de første 12 måneder af garantien er den korrekte funktionskontrol efter monteringen 

på køretøjet. Forudsætning for det andet års reklamationsret er en korrekt gennemført  
kontrol iht. gældende uheldsforebyggende forskrifter (UVV), som skal være dokumenteret i 

kontrolbogen, samt vedligeholdelsesarbejde, der skal være gennemført af en servicepartner fra 

Bär. Skriftlig dokumentation for den gennemførte kontrol iht. gældende uheldsforebyggende 

forskrifter (UVV) og vedligeholdelsesarbejdet (kopi af kontrolbog, faktura) SKAL vedlægges 

reklamationsretformularen. Formularer uden vedlagt skriftlig dokumentation returneres uden at 

være bearbejdet. Reparationer ≥ 500,- euro må kun gennemføres i de sidste 6 måneder før 

garantiperiodens udløb resp. i vedligeholdelses- og reparationskontraktens (FullService) løbetid, 

efter forudgående aftale med en Bär medarbejder. 
 
En garantiydelse fører ikke til en forlængelse af garantien. 
 

Principielle betingelser  
Garantien gælder for alt tilladt brug i alle trafiknet i Europa. Maks. 2 skiftehold er tilladt. Arbejde, 

der afviger herfra, kræver en skriftlig godkendelse, eller medfører, at garantiperioden reduceres til 

12 måneder. Skader skal afhjælpes på det tidspunkt, hvor de konstateres. Vi fraskriver  
os ansvaret for følgeskader, der skyldes manglende omgående afhjælpning af 
skader, overbelastning eller brug i strid med formålet. 
 
Iht. reklamationsretten bærer Gerd Bär GmbH ansvaret for, at Cargolift og alle andre 
komponenter, der følger med leveringen, fungerer som tilsikret i købskontrakten. 
Monteres  
Cargolift af montører fra Gerd Bär GmbH eller efter direkte ordre, dækker 

reklamationsretten også fastgørelsessituationen på køretøjet. Tilslutningsmuligheder for 

producentens eget elektriske system på køretøjet er i hvert fald hovedsikringen på det 

elektriske fordelerstik i nærheden af Cargolift. 
 
Gerd Bär GmbH forbeholder sig hermed udtrykkeligt ret til at udføre en faglig kontrol af 

reklamations- og garantikravene, der gøres gældende. I tilfælde af tvist tilstræbes det at 

træffe en mindelig ordning på tvisten. Begrundede afslag er principielt mulige. 
 
Reklamations- og garantiarbejde bør gennemføres af den nærmeste servicepartner fra Gerd  
Bär GmbH, der til enhver tid passer dette arbejde. I særlige tilfælde er det også muligt 
at bestille fabriksmontører fra Gerd Bär GmbH. 
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Form  
Reklamationsret- resp. garantiformularer skal afleveres i løbet af 4 uger efter den 

afsluttende reparation til Bär Cargolift Internet Shop under www.baer-cargolift.de . Kun helt 

udfyldte reklamationsret- resp. garantiformularer behandles. 
 
Efterfølgende informationer kræves for at kunne behandle ordren og sikre en 

korrekt udførelse. 
 
• Cargolift-serienummer (s.nr.)   
• Kundenummer   
• Ordrenummer / følgeseddelnummer eller fakturanummer   
• Reparationsdato   
• Nøjagtig fejlbeskrivelse   
• Nøjagtig reparationsbeskrivelse   
• Evt. TAN (indtastes i feltet "Beseitigung" (Afhjælpning) i Bär Cargolift Internet Shop)  
 
Afleveres reklamationsretformularen ikke via Bär Cargolift Internet Shop, udfyldes den 

originale reklamationsretformular fra Gerd Bär GmbH og sendes per post til Gerd Bär GmbH. 

Kopier kan principielt ikke accepteres på grund af det specifikke formularnummer på 

formularen. 
 

 

Omfang 

 

a. Reservedele 

Reklamationsret- og garantiarbejde må kun udføres med originale reservedele fra Gerd Bär 
GmbH. Kun i undtagelsestilfælde og efter forudgående aftale betales fremmede reservedele 

mod fremlægning af kopi af faktura. Principielt erstattes reservedelene, der er brug for til at 

udføre et korrekt reparationsarbejde, på basis af reklamationsret- resp. garantiformularen. 
 
Alle erstattede reservedele bliver automatisk Gerd Bär GmbH' ejendom. 
 

b. Fejlsøgning/reparationsgodkendelse  
Principielt skal der indhentes teknisk råd hos en hotline-medarbejder hos Gerd Bär GmbH, hvis 

man ikke har fundet fejlen i løbet af 30 minutter. Ved reparationer, der overskrider de vejledende 

arbejdstider, der er fastlagt af Gerd Bär GmbH, eller ved reparationer, der ikke er nævnt i tabellen 

over vejledende arbejdstider, skal der principielt indhentes en godkendelse hos en hotline-

medarbejder (se "Tabel over vejledende arbejdstider, F 03 05 16 01"). Desuden skal der 

principielt indhentes en godkendelse til alt reklamationsret- og garantiarbejde, der kræver mere 

end 3 timers arbejde. Godkendelsen gives af en hotline-medarbejder fra Gerd Bär  
GmbH, der i et sådant tilfælde tildeler et såkaldt "TAN" (TransAktionsNummer). 
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c. Arbejdstid  
Den arbejdstid, der er nødvendig for at afhjælpe skaden, er bestanddel af reklamationsret-
resp. garantikravet. For standardreparationer er den til enhver tid gyldige "Tabel over 

vejledende arbejdstider" (F7223001) bindende, medmindre alvorlige omstændigheder (se 
pkt. "b. Fejlsøgning/reparationsgodkendelse") kan gøres gældende. Arbejdstiden erstattes 

på basis af de honorarbetingelser, der af aftalt med servicepartneren. Gerd Bär GmbH 
forbeholder sig ret til at afkorte timesatsen til det, der er normalt i branchen. 
 
d. Udvendige monteringer  
For køreklare køretøjer betales der principielt ingen udvendig montering. 

Omkostningerne erstattes kun for arbejdskørslen, hvis køretøjet ikke mere er køreklar 

som følge af skaden på Cargolift. Sammenhængende kørselstimer og kilometer erstattes 

på basis af de honorarbetingelser, der af aftalt med servicepartneren. 
 
e. Defekte dele  
Alle defekte dele, der erstattes i forbindelse med reklamationsret- og garantiarbejdet, 
bliver Gerd Bär GmbH's ejendom og skal sendes til kontrol med den billigste form for fragt. 

Til returforsendelser i Tyskland bør den gratis henteservice via Bär Cargolift Internet Shop 
bruges. De rengjorte, defekte dele, der er pakket ind som nye dele, skal sendes sammen 
med en kopi af reklamationsret- resp. garantiformularen og en kopi af følgesedlen og/eller 

fakturaen i løbet af 15 dage efter reparationens udførelse. 
 
Reklamationsret- resp. garantiformularer kan ikke behandles, hvis de defekte dele 
ikke er sendt tilbage. I dette tilfælde er der ikke krav på godtgørelse. Den regulære 
frist for 
modtagelse af den defekte del er 15 arbejdsdage. Er der ikke modtaget nogen defekt del hos 

Gerd Bär GmbH efter 20 arbejdsdage, afvises reklamationsret- resp. garantiformularen. 
 

 

Indskrænkninger  
Fejl og skader kan også opstå som følge af forkert betjening, overskridelse af den fastlagte 

maks. løfte-/bæreevne, manglende overholdelse af lastafstanden, forkert drift, skødesløs 

vedligeholdelse, forkert spændingsforsyning og/eller kollision. Alle følgeskader, der opstår som 

følge af de føromtalte årsager, samt advarselsmarkeringer er ikke dækket af garantien. 
 
Den reparationsudførende virksomhed skal tjekke, at de føromtalte punkter ikke er årsag 

til fejlen eller skaden, før arbejdet udføres. 
 
Omkostninger til hen- og frakørsel kan kun overtages, hvis køretøjet ikke er køreklar 

(platform kan ikke - heller ikke med nødbetjening - lukkes osv.). Omkostninger til dækning af 

tabt arbejdsfortjeneste, betaling af lejet bil samt medfølgende omkostninger betales generelt 

ikke. 
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Mod betaling af en merpris kan man ved at købe Cargolift erhverve en forlænget 

reklamationsret for det 3. og 4. år. Forlænges reklamationsretten, skal følgende punkter 

overholdes udover de føromtalte betingelser: 
 

• Garantikrav kontrolleres kun og erstattes helt eller delvist, hvis det var nødvendigt at 
skifte dele, og de defekte dele blev sendt tilbage til os!  

• I den lovmæssigt fastsatte garantiperiode udelukkes betaling af lyskilder, hydraulikolie 

og udvendige indsatser.  

• Reparationer ≥ 500,- euro i de sidste 6 måneder før den lovmæssigt fastsatte 

garantiperiode udløber, må kun gennemføres efter aftale med Bär.  
 
Gennemførelse af arbejdet  
Alt arbejde skal udføres af instrueret personale på basis af aktuelle dokumenter. Gerd Bär 

GmbH tilbyder regelmæssige servicekurser inden for dette område (detaljerede informationer 

findes under www.baer-cargolift.de, "Service", "Kurser"). 
 
Især når den årlige kontrol iht. gældende uheldsforebyggende forskrifter (UVV) skal 

gennemføres af kvalificeret personale, skal man være opmærksom på, at kontrollen ikke kun 

omfatter korrekt funktion og sikkerhed, men at det også kontrolleres, at den driftsansvarlige 

beskyttes mod uplanlagt spildtid på grund af evt. tekniske problemer i følgetiden, indtil den 

næste kontrol finder sted. 
 
Det er forskrift, at hydraulikolien skiftes en gang om året. 
 

 

Dokumenter, der også gælder  
"Standardvilkår (AGB) fra Gerd Bär GmbH" (F9012005) "Betingelser for 

reparation og levering af reservedele" (F7221001) 

"Kontaktpersoner kundeservice" (F9012002)  
"Tabel over vejledende arbejdstider" (F7223001) 
 

 

Tvist:  
Værneting er Heilbronn. 
 

Alle aftaler, der træffes derudover, skal ske skriftligt. 


