
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Forbrugerombudsmandens vejledning for 

anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i 

reklamer og aftalevilkår 
Juni 2003 

 

Vejledning 

 

En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede 

rettigheder. Det skal klart fremgå, hvad der er dækket af garantien, og den 

skal være bindende for udstederen. Vejledningen omhandler 

markedsføringslovens § 4 (nu § 12), juni 2003. 

Indhold 

Markedsføringslovens bestemmelser 

Garantier og reklamationsret  

Fortolkning og udfyldning af markedsføringslovens regelsæt 

Reklamering med garanti og minimumskrav til disses indhold 

 

Forbrugerombudsmanden ønsker med denne vejledning at informere om 

brug af garantier i markedsføringen. Garantier interesserer altid 

forbrugerne, og garantier indgår som en vigtig del af erhvervslivets 

markedsføring af deres varer og tjenesteydelser. 

Vejledninger fra Forbrugerombudsmanden kan betragtes som en "generel 

forhåndsbesked", hvor Forbrugerombudsmanden informerer om sine 

synspunkter  vedrørende markedsføringsmæssige spørgsmål på bestemte 

områder. Vejledninger vil derfor på de respektive områder være 

udgangspunktet for Forbrugerombudsmandens bedømmelse af et forholds 

overensstemmelse med markedsføringsloven. 

Denne vejledning indeholder de krav, der efter 

Forbrugerombudsmandens opfattelse som hovedregel kan stilles til 

markedsføringen og indholdet af erhvervsdrivendes garantiudsagn under 

enhver form (Civilretlige spørgsmål vedrørende garantier er indgående 

behandlet i Forbrugerstyrelsens publikation, Forbrugerredegørelsen 2002-

2003.) Vejledningen finder således anvendelse på garantier for både varer 

og tjenesteydelser, herunder også producent- og leverandørgarantier, og 

gælder som udgangspunkt både for nye og brugte varer. For 
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nyvognsgarantier gælder herudover de af De Danske Bilimportører 

vedtagne ”Mindstekrav for Nyvognsgarantier” pr. 1. januar 2003. 

Vejledningen er omfattende, og terminologien heri samt visse af 

afsnittene er mere relevante for nogle brancher end andre. I erkendelse 

heraf, har Forbrugerombudsmanden fundet det hensigtsmæssigt at lade 

sine synspunkter komme til udtryk i form af en vejledning fremfor et sæt 

retningslinier i lighed med Forbrugerombudsmandens retningslinier for 

anvendelse af garantiudsagn i reklamer og aftalevilkår fra  1987, som 

denne vejledning er en opdatering af og afløser for. 

Målet med vejledningen er at sikre overholdelse af markedsføringslovens 

§ 4 [nu markedsføringslovens § 12], hvorefter garantierklæringer overfor 

forbrugerne kun må anvendes, hvis garantien sikrer forbrugerne en 

retsstilling, der er væsentlig bedre end lovgivningens almindelige regler, 

og garantien dermed er reel. Vejledningen beskriver reglerne udførligt, 

herunder også vedrørende oplysningskrav, samt 

Forbrugerombudsmandens synspunkter vedrørende garantiers forhold til 

markedsføringslovens øvrige bestemmelser, i særlig grad vedrørende 

lovens § 1 om god markedsføringsskik, og § 2 [nu markedsføringslovens 

§ 3,] om forbud mod urigtige, vildledende eller urimelig mangelfulde 

angivelser. 

 

Markedsføringslovens bestemmelser  

 

Markedsføringslovens § 4 [nu § 12] om garantier har følgende ordlyd: 

”§ 4. Over for forbrugere må erklæring om ydelse af garanti eller 

lignende kun anvendes, såfremt erklæringen giver modtageren en 

væsentlig bedre retsstilling end den, modtageren har efter lovgivningen. 

Stk. 2. Ydes der garanti, skal den erhvervsdrivende på klar og tydelig 

måde informere forbrugeren om dens indhold og give de oplysninger, der 

er nødvendige for at gøre garantien gældende. Endvidere skal den 

erhvervsdrivende på en klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens 

ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. 

Efter anmodning skal den erhvervsdrivende udlevere garantien skriftligt. 

Skriftlige garantier skal være affattet på dansk.”  

Endvidere kan garantiudsagn, der indeholder bestemmelser og vilkår, der 

må anses for at være urimelige, forbydes i medfør af § 12 i 

markedsføringsloven. Der kan i forbindelse hermed enten straks eller 

senere ved dom udstedes påbud til sikring af forbuddets overholdelse 

og/eller til genoprettelse af den lovlige tilstand. 

Reglen i § 4 stk. 1 [nu § 12, stk. 1], vedrører selve garantierklæringen og 

indholdet af denne. Hvis præsentationen af garantierklæringen - fx ved 

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Sager-og-praksis/Markedsfoeringsloven/Markedsfoeringsloven-i-praksis/garanti
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Sager-og-praksis/Markedsfoeringsloven/Markedsfoeringsloven-i-praksis/garanti
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reklame - er vildledende, herunder eksempelvis fordi der ikke reelt er tale 

om en garanti, skal forholdet bedømmes i lyset af § 2, stk. 1 [nu § 3, stk. 

1], i markedsføringsloven, hvorefter erhvervsdrivende ikke må anvende 

urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser af betydning 

for udbud og efterspørgsel. Overtrædelse af markedsføringslovens § 2 [nu 

§ 3] straffes med bøde jf. markedsføringslovens § 22 stk. 3 [nu § 30, stk. 

3]. 

Forbrugerkøbsdirektivets bestemmelser 

 

Det følger af artikel 6 stk. 1 i forbrugerkøbsdirektivet (99/44/EF), at 

”enhver garanti er retligt bindende for garantigiveren på de vilkår der er 

fastsat i garantierklæringen og i reklamer for varen.” 

Af direktivets artikel 6 stk. 5 fremgår tillige, at ”selv om en garanti er i 

modstrid med kravene i stk. 2, 3 eller 4 [formkravene i 

markedsføringslovens § 4 stk.2 [nu § 12, stk. 2]] har dette ikke betydning 

for garantiens gyldighed mellem parterne. Forbrugeren vil stadig kunne 

stole på garantien og kræve den opfyldt.” 

Sammenholdt med aftalelovens almindelige regler om aftalers bindende 

virkning og købelovens § 76 stk. 1 nr. 2 om mangler i tilfælde af urigtige 

oplysninger i annoncer mv. indebærer direktivets artikel 6. stk. 1, at 

forbrugeren - hvis denne vil støtte ret på en garanti - ikke alene kan 

påberåbe sig selve garantierklæringen, men også hvad den 

erhvervsdrivende har givet udtryk for i en annonce eller anden form for 

reklame for den pågældende vare. 

Hvis indholdet af en garanti herefter ikke er i overensstemmelse med 

erklæringen eller reklamer for det pågældende produkt, vil forholdet 

indebære en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og efter 

omstændighederne tillige af § 2 [nu § 3]. 

Garantier og reklamationsret  

 

Populært sagt er en garanti en frivillig forpligtelse, som den 

erhvervsdrivende kan påtage sig ved salg af varer, tjenesteydelser og 

andre ting, hvor køberen gives tillægsrettigheder i forhold til det, som en 

køber altid har efter lovgivningen - fx købeloven (I følge juridisk 

terminologi er en garanti ”et løfte, hvorved en part (garantigiver) påtager 

sig en objektiv hæftelse for et nærmere angivet forhold over for en anden 

part,” jf. fx Bryde Andersen og Lookofsky, Lærebog i Obligationsret 1, s. 

398). En garanti kan aldrig begrænse en købers lovbestemte og 

beskyttelsespræceptive rettigheder og må ikke forveksles med en 

lovbestemt reklamationsret – og frist. Garantiudsagn i reklame- og 

aftalevilkår skal vurderes ud fra, om de indholdsmæssigt vedrører 

garantier, indeståelser, tilsikringer eller lignende. Det afgørende er 

således ikke om ordet ”garanti” er anvendt. 
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Ifølge § 4 [nu § 12] og § 2 [nu § 3] i markedsføringsloven er der efter 

Forbrugerombudsmandens opfattelse kun tale om en garanti såfremt den 

erhvervsdrivende uden separat vederlag - såvel  i forbindelse 

med  salget  af den pågældende vare eller tjenesteydelse og som 

udgangspunkt tillige i forbindelse med påberåbelse af garantien - påtager 

sig risikoen for materiale- og funktionsfejl eller andre mangler ved det 

købte i en bestemt periode. Såkaldte ”tryghedsgarantier”, ”totalgarantier”, 

”tryghedsforsikringer” o.l. - hvor forbrugeren i forbindelse med køb af en 

vare tilbydes en service- eller reparationsordning i en nærmere angiven 

periode mod betaling af et forudbestemt beløb (evt. præmie) - er således 

ikke en garanti, og må ikke benævnes som sådan. ”Funktionsgarantier” 

ved brugte varer betinget af selvrisiko o.l. samt krav om delvis betaling 

for ”garantireparationer” uden for købelovens 2-årsfrist vil dog efter 

omstændighederne være acceptable forudsat i øvrigt at garantimodtageren 

stilles væsentligt bedre end efter lovgivningen, og det pågældende 

vilkår/betingelse ikke er urimeligt. 

Giver en erhvervsdrivende garanti, skal garantigiveren indenfor 

garantiperioden bevise, at fejl og funktionssvigt ved varen ikke er 

omfattet af garantien, men skyldes udefra kommende begivenheder eller 

forbrugerens forhold. Funktionssvigt, der skyldes normal nedslidning i 

garantiperioden, vil være omfattet af garantien, medmindre de 

pågældende dele særskilt er undtaget fra garantien. 

Er der fx givet ”garanti” på en vare, som forbrugeren 

indleverer/rekvirerer til ”reparation under garantien” og forbrugeren ved 

tilbageleveringen/servicebesøgets afslutning får oplyst, at den 

konstaterede fejl ikke er omfattet af garantien, må den erhvervsdrivende 

føre beviset for, at den pågældende fejl ikke var omfattet af garantien. 

Reparationsomkostningerne kan kun pålægges forbrugeren, hvis den 

erhvervsdrivende løfter denne bevisbyrde, og forbrugeren på forhånd var 

orienteret om og indforstået med at skulle betale for reparationen, hvis 

den opståede fejl ikke var omfattet af garantien. 

En reklamationsret over mangler, der ved almindelige varekøb ifølge 

Købeloven efter 1. januar 2002 er på 2 år, giver bl.a. forbrugeren ret til at 

få mangler ved varen afhjulpet eller få varen ombyttet, hvis der 

reklameres over manglen inden for fristen. En mangel er en fejl, der har 

været til stede på leveringstidspunktet - typisk fabrikations- og/eller 

materialefejl. Dette gælder også fejl, som man måske først opdager efter 

nogen tid – eventuelt længe efter leveringen – men som beror på forhold, 

der var til stede ved leveringen. Ved en reklamationsret er det 

køberen, der skal bevise, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet. 

(Dog følger det af den såkaldte formodningsregel i den nye købelovs § 

77a stk. 3, at køberen, hvis fejlen viser sig indenfor de første 6 måneder, 

ikke skal bevise, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet. Så antager 

man, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet, medmindre sælger 

beviser, at dette ikke kan være tilfældet, fx fordi der er tydelige tegn på at 

forbrugeren har fejlbetjent varen, eller med mindre det er uforeneligt med 
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varens art – fx  friske fødevarer som er fordærvede fx en måned efter 

leveringen. Hér kan ikke opstilles en formodning for at varen var 

fordærvet ved leveringen.) 

Købelovens to-årige reklamationsret gælder ved almindelige varekøb. 

Købelovens reklamationsfrist gælder ikke for byggematerialer. Ved køb 

af byggematerialer gælder forældelseslovens § 3 – dvs. at en køber skal 

reklamere inden 3 år efter, at køberen fik eller burde have fået kendskab 

til manglen. Hvis køberen ikke reklamerer, forældes mangelskravet dog 

10 år efter købet af byggematerialerne. Det kan ikke aftales, at 

forbrugeren skal have en kortere reklamationsfrist, eller at kravet 

forældes på et tidligere tidspunkt. 

 

En reklamationsret med deraf følgende mangelsbeføjelser må ikke 

forveksles med en lovhjemlet eller frivillig fortrydelsesret eller en 

producents eller leverandørs eventuelle ansvar i medfør af 

produktansvarsreglerne. 

Fortolkning og udfyldning af markedsføringslovens 
regelsæt  

 

Af forarbejderne til markedsføringsloven (Forbrugerkommissionens 

betænkning II nr. 681/1973, side 22) fremgår, at garantierklæringer skal 

indebære virkelig reelle forbedringer for modtageren, og at der skal tages 

hensyn til erklæringen som helhed ved vurderingen af, om 

garantierklæringen giver modtageren en bedre retsstilling end efter 

gældende lovgivning. 

En garantierklæring skal ud fra en overordnet og indholdsmæssig 

helhedsbetragtning indeholde virkelig reelle og substantielle forbedringer 

for modtageren. Et samlet garantikoncept eller en samlet ”garanti”, hvis 

forbedringer udelukkende er formalitetsprægede, men som 

indholdsmæssigt er uændrede i forhold til lovgivningens almindelige 

regler - eller som kun på få og mindre væsentlige områder forbedrer 

forbrugernes retsstilling, kan således ikke samlet set benævnes en garanti. 

Dette gælder både i almindelighed og især, hvis erklæringen anvendes 

som salgsargument og konkurrenceparameter. 

Af retningslinerne fra 1987 fremgik, at en garanti på nye varer 

som  hovedregel skulle strække sig væsentligt ud over købelovens 

daværende ét-årige reklamationsfrist. 

Som det fremgår af afsnittet ovenfor om reklamationsret gælder der efter 

1. januar 2002 en  to-årig reklamationsret for mangler. Ved ydelse af 

garanti på nye varer er udgangspunktet derfor, at garantiperioden som 

hovedregel skal strække sig væsentligt ud over købelovens 2-årige 

reklamationsfrist. En købers retsstilling kan imidlertid på grund af 

garantiens indhold under visse omstændigheder også anses for væsentligt 

forbedret i forhold til det, forbrugeren har krav på i medfør af 

lovgivningen,  selvom garantien i tidsmæssig henseende er begrænset til 
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eller ikke går væsentligt ud over den lovbestemte reklamationsfrist. Dette 

vil således fx være tilfældet, hvis der er tale om en vare, som ikke uden 

videre kan forventes at have en holdbarhed på 2 år. For varige 

forbrugsgoder, der kan forventes at have en holdbarhed på mindst 2 år, 

vil en garanti på kun 2 år derimod normalt ikke kunne anses for at give 

forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling. Ud fra hensynet til 

forbrugerne ville det være optimalt, hvis en egentlig garanti – som er en 

frivillig mulighed for den erhvervsdrivende – strækker sig over den reelle 

levetid for det pågældende produkt. 

Hvis der er tale om garanti på brugte varer, kan en garanti, der svarer til 

eller er kortere end købelovens 2-årige reklamationsfrist, efter 

omstændighederne anses for at være en reel forbedring af køberens 

retsstilling under forudsætning af, at det klart fremgår af garantien, at 

mangler efter købeloven herudover kan gøres gældende inden for 

købelovens 2-årige frist. 

Giver en bilsælger eksempelvis ”12  måneders garanti” for mekaniske fejl 

på en brugt, almindeligt vedligeholdt bil, der er 6 år gammel og har kørt 

150.000 km og bilen og koblingen pga. slid må udskiftes indenfor denne 

periode vil udskiftningen ved en garanti ske for garantigivers regning og 

risiko. I medfør af købelovens mangelsregler vil en slidt (men ikke 

nedslidt og defekt) kobling efter 6 år og 150.000 km næppe anses for en 

mangel og vil derfor ikke være omfattet af køberens reklamationsret 

ifølge loven. Den ”12 måneders garanti” stiller derfor køberen væsentlig 

bedre end han har krav på efter lovgivningen og kan derfor godt 

benævnes som en garanti. På baggrund af købelovens formodningsregel, 

jf. note 3, er det imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse 

udgangspunktet, at en garanti – for at kunne benævnes som sådan – ikke 

kan være på under 6 måneder. 

Reklamering med garanti og minimumskrav til disses 
indhold  
 

1987- retningsliniernes krav til reklamering med garanti og 

minimumskrav til disses indhold fremgår i dag i vid udstrækning af selve 

lovteksten således som den fremstår efter indsættelsen af § 4, stk. 2, pr. 1 

juli 1999 [nu § 12, stk. 2]. 

Som eksempel på oplysninger som kræves af den erhvervsdrivende i 

medfør af markedsføringslovens § 2 [nu § 3] og § 4, stk. 2 [nu § 12, stk. 

2], kan nævnes følgende, ikke udtømmende forhold: 

Reklamering med garanti  

 

1. Hvis ordet "garanti" anvendes om andet end den samlede ydelses 

kvalitet i form af funktionsdygtighed (brugbarhed, 

driftsikkerhed/holdbarhed), skal der på tydelig måde oplyses herom i 

umiddelbar forbindelse med ordet "garanti". Dette kan f.eks. ske ved 

anvendelse af et sammensat ord, hvis første led klart beskriver garantien 
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fx stelbrudsgaranti, motorgaranti, ægthedsgaranti, suppleringsgaranti o.l. 

Garanti om bestemte egenskaber fx ægthed, oprindelse o.l. må ikke 

tidsbegrænses. 

2. Garantitidens længde set i forhold til den aktuelle og gældende 

lovgivning skal oplyses allerede i reklameringen. 

3. Eventuelle forbehold og begrænsninger i garantien, herunder 

geografiske skal ligeledes oplyses allerede i markedsføringen. Det skal 

eksempelvis oplyses, hvis centrale dele af varen (fx batteriet på en 

mobiltelefon eller sliddele på en bil) ikke er omfattet af garantien, 

ligesom der ved en prisgaranti klart og tydeligt skal oplyses om 

eventuelle geografiske begrænsninger. 

4. Før en eventuel aftaleindgåelse skal garantigiveren oplyse forbrugeren 

om garantien, og at forbrugeren har ret til at få garantivilkårene udleveret 

(Elektronisk kommunikationsform kan anvendes, såfremt forbrugeren 

accepterer dette). Det er ikke tilstrækkeligt, at garantigiveren alene 

henviser til sine almindelige forretningsbetingelser. 

Minimumskrav til garantiers og garantivilkårs indhold, herunder 

krav der fremgår af markedsføringslovens § 4. stk. 2 [nu § 12, stk. 2]  

 

1. Det skal fremgå af garantivilkårene (garantibeviset), som skal være 

affattet på dansk: 

 Hvad garantien går ud på.  

 Hvem  der yder garantien, samt dennes navn og adresse.  

 Hvilket tidsrum garantien gælder i.  

 Hvorledes forbrugeren skal gøre garantien gældende.  

 Eventuelle forbehold og begrænsninger i garantien, jf. pkt 3.  

 At rettigheder efter den relevante og nærmere angiven lovgivning 

bevares, og at disse rettigheder ikke berøres af garantien. 

Reklamationsfristen i henhold til denne lovgivning skal angives.  

 At der uanset garantien kan reklameres over ydelsen i sin helhed 

efter den relevante og nærmere angivne lovgivning, hvis garantien 

er begrænset, fx ved at garantien kun dækker dele af ydelsen eller 

omkostningerne ved reparation af ydelsen.  

 Hvis garantien løber fra et senere tidspunkt end 

leveringstidspunktet skal dette angives.  

 

2. Indholdet af et garantitilsagn er retligt bindende for garantiudsteder 

ikke alene på basis af indholdet af selve garantierklæringen, men også på 

grundlag af reklamer for varen eller tjensteydelsen. 

3. Selve garantien skal være vederlagsfri og omfatte alle udgifter til 

reservedele og arbejdsløn samt eventuelle rejse og 

forsendelsesomkostninger. 
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4. Uden for købelovens 2-årige reklamationsfrist samt ved salg af brugte 

varer  kan der dog ske begrænsning i garantigivers ansvar efter garantien 

for så vidt angår reservedele, arbejdsløn, rejseomkostninger eller 

forsendelse. Begrænsning af garantigivers ansvar – fx i form af  en meget 

høj selvrisiko for forbrugeren – må dog aldrig være så byrdefuld for 

forbrugeren, at vilkåret er urimelig, og dermed kan tilsidesættes i medfør 

af markedsføringslovens § 1 og aftalelovens regler herom. 

5. Hvis reklamation foretages i henhold til garantien, skal garantiperioden 

for hele produktet forlænges med et tidsrum svarende til den tid, der 

forløber fra reklamationens  fremsættelse til reklamationsbehandlingens 

afslutning. 

6. For dele, der af garantigiver er ombyttet, udskiftet eller repareret ifølge 

garantien, skal der ydes garanti på samme vilkår og i et tilsvarende 

tidsrum, som var gældende for produktet i dets helhed. I tilfælde af meget 

langvarige garantier – fx 10 år eller derover – kan garantigiver dog tage 

forbehold herfor. 

7. Såfremt et krav i henhold til garantien er betinget af, at forbrugeren 

reklamerer over for fx detailhandleren i garantiperioden, skal en 

reklamation, der iværksættes over for garantigiveren inden for dette 

tidsrum, anses for at være rettidig i forhold til detailhandleren. Samme 

forhold gør sig gældende, hvis garantigiver stiller krav om reklamation 

direkte til denne og køber reklamerer til detailhandleren. 

8. Garantien må ikke bortfalde i tilfælde af genstandens overdragelse til 

andre. 

9. Hvis der tages forbehold om, at garantien ikke gælder for fejl 

forårsaget af manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, er det en 

forudsætning, at køberen er blevet gjort bekendt med, hvorledes 

produktet skal vedligeholdes - om fornødent ved en skriftlig vejledning 

(brugsanvisning) på dansk. 

10. Hvis garantigiver som betingelse for garantiens opretholdelse stiller 

krav  om,  at eventuelt anbefalede vedligeholdelses /kontroleftersyn 

foretages af garantigiver eller en af denne anvist reparatør, skal dette 

eftersyn – bortset fra eventuel nødvendig rengøring foretages uden 

beregning. (Hvis krav om eftersyn stilles i medfør af lovgivningen, anses 

det ikke som en betingelse fra  garantigiver).  I forbindelse med eftersynet 

skal garantigiver udlevere dokumentation for, hvornår eftersynet er 

foretaget, samt hvad der er foretaget i forbindelse hermed. 

11. Garantigiver er på forlangende forpligtet til at udlevere specificerede 

service- og eftersynsplaner til sine produkter til uautoriserede reparatører 

på samme vilkår, som de udleveres til de autoriserede reparatører. 
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12. Hvis der er taget forbehold om, at garantien sættes ud af kraft eller 

eventu- elt bortfalder, såfremt forbrugeren ikke overholder sine 

betalingsforpligtelser, kan dette ikke gøres gældende i tilfælde, hvor 

forbrugeren nægter at betale med den begrundelse, at varen eller ydelsen 

er mangelfuld. I øvrige tilfælde, hvor forbrugeren ikke overholder sine 

betalingsforpligtelser, kan garantien først bortfalde, såfremt 

misligholdelsen er væsentlig, og efter at der er rejst påkrav, og dermed 

sikret forbrugeren mulighed for at betale. 

13. En garanti må normalt forstås således, at det er muligt at skaffe 

reservedele som minimum i garantiperioden. 

14. En generel garanti uden forbehold må normalt forstås således, at 

garantigiveren har påtaget sig vederlagsfrit at holde genstanden i 

funktionsdygtig stand i garantiperioden. 

Følgende garantiforbehold, der ikke er udtømmende angivet, vil efter 

Forbrugerombudsmandens opfattelse blive anset for at være 

urimelige og dermed i strid med god markedsføringsskik jf. 

markedsføringslovens § 1  

 

1. At garantiens ikrafttræden er betinget af, at et garantibevis eller 

lignende udfyldes og sendes til sælgeren eller fabrikanten. 

2. At det er en betingelse for at gøre garantien gældende, at forbrugeren 

kan forevise et garantibevis eller kvittering eller oplyse 

fabrikationsnummer eller lignende. Det bemærkes i denne forbindelse, at 

det i almindelighed påhviler køberen at bevise, hvor varen eller ydelsen 

er købt, hvornår den er købt, og at der er givet garanti. 

3.   At garantigiver, som betingelse for opretholdelse af garantien, stiller 

krav om at eftersyn og vedligeholdelse samt reparationer udenfor 

garantien alene må foretages af en autoriseret reparatør. 

4.    At garantigiver, som betingelse for opretholdelse af garantien for 

produktet som helhed, stiller krav om, at der ved eftersyn, 

vedligeholdelse og reparationer alene må anvendes originale dele, såfremt 

de anvendte dele kvalitets- og specifikationsmæssigt svarer til de 

originale, og forbrugeren på forlangende kan godtgøre dette. 

5. At garantigiver kræver betaling for undersøgelse af varen, hvis det 

viser sig, at den påberåbte fejl ikke kan findes eller ikke er omfattet af 

garantien. I sådanne tilfælde kan garantigiver dog kræve betaling, hvis 

forbrugeren på forhånd var orienteret herom og indforstået hermed, og 

garantigiver kan  godtgøre, at forbrugeren helt uden grund har krævet 

fejlfinding/reparation. 

6. At garantien er betinget af, at garantigiveren er dækket af sin 

forsikring, sin leverandørs garanti og/eller forsikring eller lignende. 
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7. At sælgerens eller garantigiverens afgørelse af, om der foreligger en 

mangel, er endelig og ikke kan indbringes for domstolene eller udenretlig 

klagenævn. 

8.  At købelovens almindelige regler om risikoens overgang i 

almindelighed fraviges til skade  for køberen. 

9.    At værnetinget i tilfælde af en retssag skal være sælgerens eller 

garantigiverens hjemting. 

Vejledningen træder i kraft den 1. juli 2003 og afløser de hidtil gældende 

retningslinier for anvendelse af garantiudsagn i reklamer og aftalevilkår 

fra december 1987. 

Forbrugerombudsmanden, 19. juni 2003  

Hagen Jørgensen 

 


