
VILLKOR FÖR STUL-GARANTI FÖR ELTILLBEHÖR, -APPARATER OCH  
-ANORDNINGAR  
 

1 BAKGRUNDSINFORMATION 
 

1.1 Tillämpningsområde för STUL-garantin 

STUL-garantin tillämpas som villkor i handelsavtal, där 
el- eller någon annan entreprenör köper elutrustning,  
-apparater eller -anordningar för att användas i 
entreprenörens arbetsobjekt.  
 
1.2  Begrepp 

Med säljare avses i dessa garantivillkor tillverkare eller 
importör, partiaffär eller en annan säljäre som beviljar 
STUL-garantin och som säljer eltillbehör, -apparater eller 
-anordningar. 

Med köpare avses i dessa garantivillkor el- eller annan 
entreprenör, som köper eltillbehör, -apparater eller  
-anordningar för att användas i arbetsobjekt, där 
entreprenörens ansvar under garantitiden motsvarar 
minst ansvaret enligt Allmänna avtalsvillkor för 
byggnadsentreprenader YSE 1998 -villkoren. 
Entreprenörens ansvar under garantitiden kan också 
grunda sig på andra avtalsvillkor eller på gällande 
lagstiftning, såsom konsumentskyddslagen. 
 
Som köpare kan också fungera en partiaffär eller en 
annan mellaninstans, som säljer produkten vidare till 
entreprenören för användning i arbetsobjektet. 
 
2 GARANTITID 
 
2.1 Garantitiden i förmedlingsförsäljning (tillverkare 

och importörer, när produkten säljs till partiaffär 
eller till någon annan mellaninstans) 

 
Garantitiden för STUL-garantin motsvarar till sin 
giltighetstid garantin i Allmänna avtalsvillkor för 
byggnadsentreprenader YSE 1998 –villkoren (29 §), 
som entreprenören beviljar den som beställt 
entreprenaden, dock högst 36 månader fr.o.m. det när 
produkten levereras av tillverkaren/importören till 
partiaffären eller till någon annan mellaninstans. 
 
2.2 Garantitiden i direktförsäljning (tillverkare och 

importörer, när produkten säljs direkt till 
entreprenören) 

 
Garantittiden för STUL-garantin motsvarar till sin 
giltighetstid garantin i Allmänna avtalsvillkor för 
byggnadsentreprenader YSE 1998 –villkoren (29 §), 

som entreprenören beviljar åt den som beställt 
entreprenaden, dock högst 30 månader fr.o.m. det när 
produkten levereras till köparen. 
 
3 ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE GARANTIN 
 
Säljaren är skyldig att på sin bekostnad utan dröjsmål 
avhjälpa alla fel och brister som under garantitiden 
framträder i köpeobjektet, så fort han har fått vetskap om 
dem. Om fel eller brist i vara inte rimligen kunnat 
observeras före installationen, ansvarar säljaren för de 
rimliga kostnader, som förorsakas av reparation eller 
byte av varan. Sådana kostnader är kostnaderna som 
uppstår vid lokalisering av fel, lösgörande och transport 
av felaktig vara eller vid installation av reparerad eller 
utbytt ny vara. Köparen skall meddela säljaren på 
förhand om de åtgärder som krävs, så att säljaren och 
köparen kan avtala om förfarandet för avhjälpande av fel 
eller brist. Säljaren har rätt att själv utföra avhjälpandet, 
ifall det tidtabellsmässigt är möjligt och det inte stör 
köparens arbete. Om säljaren anser, att åtgärderna som 
behövs för avhjälpande inte ligger på hans ansvar, skall 
han utan drjösmål meddela detta skriftligt till köparen. 
 
Säljaren ansvarar dock inte för fel, som har orsakats av 
felaktig installation, negligering av nstallationsinstruktio- 
ner, normalt slitage, felaktigt bruk, skador som orsakats 
av negligering av serviceåtgärder som hör till 
slutanvändaren eller av köparens vållande. Säljaren 
ansvarar inte för indirekta skador såsom förminskad 
eller avbruten produktion eller omsättning, ouppnådd 
vinst eller annan motvarande svårt förutsägbar skada. 
 
Ifall säljaren trots köparens skriftliga anmärkning 
försummar att uppfylla sina garantiförpliktelser inom 
rimlig utsatt tid, har köparen rätt att reparera eller låta 
reparera felet eller bristen på säljarens bekostnad.  
Köparen skall innan han låter reparera fel eller förnyar 
felaktigtig leverans skriftligen meddela om detta till 
säljaren. 
 
Säljaren ansvarar även efter garantitidens utgång för 
sådana fel, brister och olägenheter, vilka köparen 
påvisar vara förorsakade av grov försummelse från 
säljarens sida eller icke utförd prestation och vilka 
köparen inte rimligtvis har kunnat observera under 
garantitiden. Även från detta ansvar befrias säljaren, när 
tio år har förlöpt från leverans av varan till köparen. 
 


