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Brugt maskine af eget mærke i ekstra god og visuel pæn stand (maks. 3 år eller 750 timer). 
Maskinen leveres serviceret og med nyt lovpligtigt hovedeftersyn. Maskinen opfylder alle på 
leveringstidspunktet gældende sikkerhedskrav. 
Afhjælpningsret:
Sælger afhjælper uden beregning for køber alle eventuelle fejl og mangler, som måtte vise sig 
inden for 3 måneder eller 300 timer, hvad der måtte indtræde først fra leveringsdagen, og som 
ikke skyldes forkert brug eller betjening af maskinen eller manglende vedligeholdelse af denne. 
Forhold som skyldes almindelig slitage på maskinen omfattes ikke af købers krav på afhjælpning.

Brugt maskine i god og visuel pæn stand. Maskinen leveres serviceret og med nyt lovpligtigt 
hovedeftersyn. Maskinen opfylder alle på leveringstidspunktet gældende sikkerhedskrav. 
Slør, støj, ridser og slitage kan forekomme
Afhjælpningsret:
Sælger afhjælper uden beregning for køber alle eventuelle fejl og mangler, som måtte vise sig 
inden for 3 måneder eller 300 timer, hvad der måtte indtræde først fra leveringsdagen, og som 
ikke skyldes forkert brug eller betjening af maskinen eller manglende vedligeholdelse af denne. 
Forhold som skyldes almindeligt slid på maskinen omfattes ikke af købers krav på afhjælpning.

Maskinen leveres serviceret med nyt lovpligtigt hovedeftersyn. Maskinen opfylder alle på 
leveringstidspunktet gældende sikkerhedskrav. Slør, støj, ridser og slitage kan forekomme.
Afhjælpningsret:
Sælger afhjælper uden beregning for køber eventuelle fejl og mangler på motor, transmission 
og aksler, som måtte vise sig inden for 1 måned eller 100 timer, hvad der måtte indtræde først 
fra leveringsdagen, og som ikke skyldes forkert brug eller betjening af maskinen eller manglende 
vedligeholdelse af denne. Forhold som skyldes almindelig slid på maskinen omfattes ikke af 
købers krav på afhjælpning. 

Maskinen leveres funktionsdygtig. Der er efterfyldt evt. manglende olie, vand, kølervæske, 
luft mm. (aircondition undtaget). Drivlinien er kontrolleret og fungerer. Slør, ridser og slidtage 
må forventes. Der udføres ikke lovpligtigt hovedeftersyn på maskinen.
Der er ingen garanti/afhjælpningsret på maskinen.

Engros-maskine
Købet angår en brugt maskine, som sælger ikke har særligt kendskab til. Køber anbefales derfor 
selv at undersøge maskinen grundigt inden købet. Sælger udfører ingen service eller klargøring af 
maskinen. Maskinen overtages af køber i den stand, i hvilken den forefindes ved handlens afslutning. 
Sælger er ikke ansvarlig for evt. fejl og mangler som køber uanset grund ikke ved selvsyn har fundet. 
Køber og sælger er enige om prisen på maskinen, og at prisen er aftalt på baggrund af at maskinen 
ikke er efterset og serviceret af sælger.
Køber er derfor afskåret fra at gøre nogen form for indsigelser gældende.
Sælger kan ikke garantere, at der medfølger EU overensstemmelseserklæring (CE dokument) / 
journalmappe til maskinen, hvorfor køber selv forestår at skaffe disse papirer.


