
[Juridisk] forbehold 
 
RMC UDSTYR KAN UDELUKKENDE BRUGES TIL CYKELHOLDERE! 
 
RMC UDSTYR ER IKKE EGNET TIL AT TRÆKKE PÅHÆNGSVOGNE ELLER LIGNENDE. 
 
Anvendelse 
 
Nedenstående juridiske forbehold(”Disclaimer”) gælder kun for montage og brug af RMC 
udstyr med artikelnummer 597834, som består af trækkrog med artikelnummer 597800 og 
kabeltilslutning med artikelnummer 752504 in forbindelse med automodel Tesla Model S. 
Ved montering og brug af RMC udstyr, accepterer du dette juridiske forbehold. Kan du ikke 
acceptere disse betingelser, skal du ikke lade en RCM montere og ikke bruge den. 
 
Egnethed RCM udstyr fra Brink er udelukkende til brug for biler med bremset 
påhængsvognsvægt på 0kg. Produktet er da heller ikke egnet til at trække nogen form 
for påhængsvogn. RMC er udelukkende egnet til  at bære dertil egnede cykelholdere. 
RMC udstyr er ikke et tilbehør, der er anbefalet /godkendt af Tesla. Montage af RMC 
udstyr har muligvis følger for Teslas fabriksgaranti og  ansvarlighed. 
 
Ansvarlighed og tab af Tesla fabriksgaranti 
 
Brink Group er ikke ansvarlig for tab eller forfald af den af Tesla givne fabriksgaranti som 
følge af montering af en RMC udstyr på en Tesla Model S. Brink Group er heller ikke 
ansvarlig for nogen form for skade som følge af Teslas begrænsede ansvarlighed på grund 
af montering af RMC udstyr på en Tesla Model S. 
 
Ansvarlighed for montage 
 
Brink Group er ikke ansvarlig for nogen form for skade opstået som følge af forkert 
montering af RMC udstyr på en Tesla Model S, med mindre skaden er forsætlig eller på 
grund af grov uagtsomhed fra Brink Groups side. Brink Group er heller ikke ansvarlig 
for begrænsning og forfald af den af bilfabrikant Tesla givne garanti på Tesla Model S 
som følge af montering af RMC udstyr på Tesla Model S . 
 
Ansvarlighed ved forkert anvendelse 
 
Brink Group er ikke ansvarlig for nogen form for skade som følge af forkert anvendelse af 
RMC udstyr  med mindre skaden er forsætlig eller på grund af grov uagtsomhed fra Brink 
Groups side. Under forkert anvendelse af RMC udstyr forstås al anden anvendelse end den 
anvendelse, som RMC  er egnet til som er beskrevet under ”Egnethed”. Som forkert 
anvendelse kan under alle omstændigheder henregnes det at trække en påhængsvogn. 
Brink Group stiller sig heller ikke ansvarlig for nogen form for begrænsning eller forfald af 
den garanti, som bilfabrikant Tesla har givet for Tesla Model S på grund af forkert 
anvendelse af RMC udstyr  
 
Ugyldighed 
 
Er eller bliver disse anvisninger delvist ugyldige, forbliver parterne bundne af den øvrige 
del. Parterne vil udskifte ugyldige passager med bestemmelser, der er gyldige og hvoraf 
juridiske følger så vidt muligt er i overensstemmelse med de ugyldige, idet indholdet og 
følgerne af dette Forbehold [Disclaimer]tages i betragtning. 
 
Anvendelig ret 
Nederlandsk ret finder udelukkende anvendelse for Forbeholdet. 
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