
FILTERTEKNIK GARANTI
- En udvidet garanti ved køb af kvalitetsfiltre
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Trygt og enkelt med Filterteknik Garanti
Vi ved, hvor vigtigt det er, at maskiner og udstyr er 
i fuld drift. Det rette filter, i rette tid, til den rette 
maskine er afgørende for en effektiv produktion, 
og vi tager ansvar for, at vores filtre holder den 
kvalitet, dine maskiner og udstyr kræver. Hvis et 
produkt fra os forårsager skade, tager vi ansvar 
for at reparere eller udskifte komponenten. 

Du kan føle dig tryg, når du køber filtre hos Filter-
teknik. Vi tilbyder altid produkter af samme kvalitet 
som originalen, eller bedre. Vi tager ansvar for eventu-
elle mangler ved leverede produkter i henhold til NLS 
19. Derudover går vi et skridt videre med Filterteknik 
Garanti. Hvis et filter, vi har leveret, forårsager skade 
på dit maskineri eller udstyr, tager vi ansvar for ent-
en at reparere eller udskifte denne komponent, 
samt at udskifte det filter, der forårsagede skaden.  

12 måneder fra levering
Filterteknik Garanti gælder ved normal og korrekt 
brug af det leverede produkt, og garantiperioden er 12 
måneder fra levering. Maskinproducentens anbefalin-
ger for olie- og filterskift intervaller skal fortsat følges, 
og maskingarantier vil fortsat gælde, når der bruges fil-
tre fra Filterteknik.

Kvalitetsbevidste leverandører 
Vi arbejder med anerkendte og kvalitetsbevidste 
leverandører, der er markedsledende inden for 
deres områder. Med markedets bredeste produkt-
portefølje udvælger vi leverandørerne med den 
rette og store tekniske kompetence inden for de-
res brancher. Langsigtede relationer er vigtige for 
os – både med leverandører og kunder, for at kunne 
levere de bedste produkter og løsninger. Vi tilbyder 
de bedste produkter og kan derfor tilbyde den udvid-
ede Filterteknik Garanti. 
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Salgs-, leverings- og garantibetingelser

Salgsbetingelser i henhold til NLS 19
Med undtagelse af teksten nedenfor følger vi NLS 19.
NLS 19: «Generelle betingelser for levering af mængdevarer af 
standardkvalitet såsom mekaniske, elektriske og elektroniske kom-
ponenter, skruer og søm, i og mellem Danmark, Finland, Norge og 
Sverige».
Du kan finde NLS 19 her (engelsk version):
https://www.teknikforetagen.se/globalassets/medlemsportalen/
standardavtal/produktleveranser/gratis/nls-19-engelska.pdf

Leveringsbetingelser
Varerne sendes fra Greve, og vi benytter PostNord og DSV som 
transportør. Ved ekspres/morgenlevering benyttes TNT. Morgen-
leveringer leveres inden kl. 07:00 den efterfølgende dag. Ved bes-
tilling fredag leveres lørdag morgen

Se tidsfrister i tabellen nedenfor:

Transportør Produkt Bestillingsfrist Afgang
PostNord Pakker Kl. 15:00 Samme dag
DSV Stykgods/paller Kl. 12:00 Samme dag
TNT Ekspres/morgen lev. Kl. 14:00 Samme dag

Priser 
Prisregulering kan forekomme

Betalingsbetingelser
14 dage netto for godkendte konto kunder. Efter forfald beregnes 
1% rente pr. mdr. Efter 2. rykker overdrages fakturaen til inkasso.

Reklamation og returnering
Reklamation af fejlleverede varer skal ske inden 14 dage efter var-
erne er modtaget.

Ønskes varer sendt retur, skal det forinden aftales med en ordre-
modtager/salgskonsulent.

Filterteknik A/S tager ikke imod pakker/varer som er sendt ufranko.

Varer der returneres skal:
• Returneres i original emballage
• Være uskadte
• Ikke være opmærket
• Ikke være ældre end 6 mdr.

Kunden betaler fragten samt 20 % af varebeløbet.

Skyldes returneringen en fejl fra vores side, kan varerne sendes 
retur efter aftale.

Transportskade
Hvis produktet er beskadiget under transporten, skal dette med-
deles til os og til transportøren ved modtagelse og uden unødigt 
ophold.

Skaffevarer
Skaffevarer tages ikke retur.

Fejl i leveret vare
Hvis den leverede vare er mangelfuld på grund af fejl i design, ma-
teriale eller fremstilling, forpligter vi os til at levere en ny vare fo-
rudsat, at manglen meddeles skriftligt uden unødigt ophold, dog 
senest ti dage efter, at manglen viser sig.

Bemærk! Kunden skal returnere det mangelfulde filter til os, så 
vi kan undersøge det. Uden returnering af varen kan klagen ikke 
behandles.

Returnering af forkert bestilt vare
Har kunden bestilt og modtaget en vare, der, pga. forhold fra kun-
dens side, ikke kan benyttes, f.eks. forkert størrelse eller forkert va-
renummer, kan kunden returnere varen med den returaftale, som 
kundeservice sender til kunden. Dette er forudsat, at produktet 
returneres i original æske, er ubeskadiget og i ny stand. Vi forbe-
holder os ret til kompensation for sådanne returneringer med 20 
% af varens pris eksklusive moms og forsendelsesomkostninger. 
Returaftalen er gældende i 30 dage fra modtagelsen.

Kontakt kundeservice for at indgå en returaftale.

Ovenstående gælder ikke, hvis vi ved et uheld har sendt en anden 
vare end den bestilte - sådanne varer returneres gratis for kunden, 
dog senest 12 måneder fra leveringsdatoen.

Kundeservice skal fortsat kontaktes inden en sådan returnering.

Vilkår - Filterteknik Garanti
Hvis et leveret produkt forårsager skade på kundens maskiner eller 
udstyr, vil vi dække rimelige omkostninger til reparation eller er-
statning af den skadede komponent. Dertil vil vi erstatte det pro-
dukt, som forårsagede skaden.

Denne garanti gælder ved normal og korrekt brug af produktet, og 
gælder aldrig længere end 12 måneder fra produktet er leveret. 
Vores ansvar er begrænset op til 75.000 DKK og gælder kun for 
direkte skader, og ikke for følgeskader samt evt. produktionstab. 
Vi forbeholder os retten til at afgøre, om den beskadigede kompo-
nent skal repareres eller udskiftes.

Produkter, vi sender som erstatning, dækkes kun af den resterende 
garantiperiode på det oprindeligt købte produkt.

Ved reklamation må kunden returnere det defekte produkt.

Kontaktoplysninger kundeservice 
Telefon: +45 56 13 10 72
Mail: ftc@filterteknik.dk
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