Friskrivningsklausul
RMC-SATSEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS TILL CYKELHÅLLARE!
RMC-SATSEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT DRA SLÄP OCH DYLIKT!
Giltighet
Följande friskrivningsklausul (”Friskrivningsklausul”) gäller för montage och användning av RMC-satsen
med artikelnummer 597834, som utgörs av dragkrokshållaren med artikelnummer 597800 och
kabelsatsen till dragkrok med artikelnummer 752504, i kombination med bilmodellen Tesla Model S.
Genom att du tillåter att RMC-setet monteras och om du använder det, godkänner du även villkoren i
denna friskrivningsklausul. Om du inte godkänner dessa villkor, bör du inte (låta) montera RMC-setet
och ej heller använda det.
Användning
Brinks RMC-set ska endast användas på bilar med en bromsad släpvagnsvikt på 0 kg. Produkten är inte
gjord för att dra olika sorters släp. RMC-setet är endast till för att bära passande cykelhållare.
RMC-setet är inte en accessoar som rekommenderas/godkänns av Tesla. Montage av ett RMC-set
kan ha följder för Teslas fabriksgaranti och ansvarstagande.
Ansvar och inskränkning av Teslas fabriksgaranti
Brink Group ansvarar inte för inskränkning eller förlust av något slag av Teslas fabriksgaranti till följd av
montage av RMC-setet på Tesla Model S. Brink Group ansvarar inte heller för skador till följd av
begränsat ansvarstagande från Tesla i samband med montage av ett RMC-set på Tesla Model S.
Ansvar vid montage
Brink Group ansvarar inte för någon sorts skada som uppstår till följd av montage av RMC-setet på
Tesla Model S, såvida skadan inte har uppstått till följd av vårdslöshet eller allvarligt fel från
Brink Groups sida. Brink Group är ej heller ansvarig för inskränkning eller förlust av något slag av
den garanti som bilfabrikanten Tesla har utfärdat för Tesla Model S i det fall detta sker till följd av
montage av RMC-setet på Tesla Model S.
Ansvar vid felaktig användning
Brink Group ansvarar inte för skador av något slag som uppstår till följd av montage av RMC-setet,
såvida skadan inte har uppstått till följd av vårdslöshet eller allvarligt fel från Brink Groups sida. Som
felaktig användning av RMC-setet förstås all användning utöver den användning av RMC-setet som
beskrivs under ”Användning”. Drag av släp i någon form anses alltid vara felaktig användning. Brink
Group är ej heller ansvarig för inskränkning eller förlust av något slag av den garanti som bilfabrikanten
Tesla har utfärdat för Tesla Model S till följd av montage av RMC-setet.
Ogiltighetsförklaring
Om dessa användarvillkor är eller blir ogiltighetsförklarade, fortsätter ändå de olika parterna att vara
bundna till resterande delar av villkoren. Parterna ersätter då de ogiltiga delarna med giltiga stadgor,
där de rättsliga följderna överensstämmer med de ogiltigförklarande delarna, vad gäller denna
friskrivningsklausuls innehåll och syfte.
Gällande rätt
Denna friskrivningsklausul följer uteslutande nederländsk lagstiftning.

