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Moll bauökologische Produkte GmbH (hér á eftir nefndur „Moll“) skuldbindur sig hérmeð gagnvart kröfuhafa í samræmi við ákvæði 2 fyrir pro clima standard vörur frá Moll 
(hér á eftir „vara“) fyrir ábyrgðartímabilið skv. 4. gr. í samræmi við skilmála þessa ábyrgðarsamnings.

Viðskiptavinurinn, sem hefur keypt vöruna beint frá Moll sem og hinn endanlegi viðskiptavinur, sem vinnur vörurnar, getur staðfest að hann hafi keypt vörurnar frá beinni 
viðskiptavini Moll (hér á eftir „kröfuhafi“). Staðfesting er veitt með kvittun á kaupum eða, ef engin skriflegur samningur er fyrir hendi, kvittun á reikningi (hér á eftir nefndur 
„staðfesting á réttindum“).

Ábyrgðarkrafa í skilningi þessa ábyrgðarsamnings skal aðeins teljast til ef innan vátryggingartímabilsins skv. 4. lið er frávik í eðli vörunnar frá Moll forskriftinni sem gildir við 
kaupin og þessi frávik benda ekki til neinna skekkja við notkun vörunnar, einkum ef ekki er farið að reglum um notkun, viðhald eða vinnslu eða að utanaðkomandi áhrif á 
vöruna séu leidd aftur.  Nánari ábyrgð er sérstaklega ekki tekið af Moll.

Ábyrgðartímabilið fyrir vörurnar hefst með söludegi vörunnar frá Moll til fyrstu viðskiptavina og lýkur sex árum eftir það. Ábyrgðartímabilið er framlengt til tíu ára eftir sölu á 
Moll vörum til fyrstu viðskiptavina ef vörurnar eru unnar eingöngu í sambandi við staðlaðar vörur í pro clima, svo lengi sem vörur eru boðnar til notkunar í pro clima kerfinu.

Ef ábyrgðarskuldbinding skv. 4. gr. á ábyrgðartímabili skv. 3. gr. skal kröfuhafi tilkynna þetta tilfelli skriflega innan ábyrgðartímabils skv. 4. gr. en eigi síðar en fjórtán alma-
naksdaga frá þeim degi tilkynningu og leggja fram staðfestingu á hæfi.

Ef kröfuhafi hefur tilkynnt um kröfu um ábyrgðarskírteini skv. 3. gr. innan ábyrgðartímabils skv. 4. gr. í tengslum við minniháttar skv. 5. gr. mun Moll, að eigin mati, afhenda kröfuhafa 
afhendingu vöru á eign kostnað í stað gölluðu vörunnar vara eða útrýma galla í vörunni. Ef varan hefur þegar verið sett upp, mun Moll, að eigin mati, greiða eingöngu sanngjarnan kost-
nað við uppsetningu eða þóknun þriðja aðila við það. Kröfuhafi, sem fullyrðir kröfur í þessu sambandi, verður að leggja fram bindandi kostnaðarmat á Moll á eigin kostnað og leita Molls 
ákvörðun um hvort Moll tekur við þessum kostnaði eða jafnvel þóknun þriðja aðila að setja upp og fjarlægja þær.

Ábyrgðarkröfurnar í samræmi við númer 6 verða lagaðir innan eins árs frá birtingu.

Með þessari ábyrgðarsamningi tekur Moll ekki frekari kröfur á kröfuhafa og aðra þriðja aðila, einkum Moll er ekki ábyrgur fyrir tjóni sem stafar af galla í vörunni.

Öll lögmæti kröfu kröfuhafa gegn Moll eða viðskiptavinum Moll sem seljanda er óbreytt af þessu ábyrgðarsamningi.

Réttarfarslega lögsaga fyrir báða aðila er Schwetzingen. Hins vegar hefur Moll einnig rétt til að gera mál á almennum lögsögu umsækjanda.
Þessi ábyrgðarsamningur er eingöngu bundinn af þýskum lögum, að undanskildu samningi Sameinuðu þjóðanna um samninga um alþjóðlega sölu á vörum (CISG).
Ef einstök ákvæði þessara skilmála verða eða verða löglega ógildir, skal það ekki hafa áhrif á lagalegan gildistíma hinna ákvæða. Í því tilviki eru aðilar skylt að sinna viðskip-
tum í góðri trú með það að markmiði að skipta óhagkvæmum ákvæðum með skilvirkum ákvæðum sem koma eins nálægt og mögulegt er til efnahagslegs niðurstöðu ógilds 
ákvæðis.  Þetta á við þegar um er að ræða glufur í réttarkerfinu.
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