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Produktansvar Martin Haug Hent PDF Forlaget skriver: Produktansvaret kan ramme enhver virksomhed. Og
produktskader kan ramme enhver virksomhed. Det handler om skader både på ting og mennesker, og det kan

ramme alle led: producent, importør, mellemhandler, detailhandlere - og slutbruger, hvad enten han er
professionel eller tingen bruges privat.

Nye regler om mellemhandleransvaret betyder, at det i større omfang vil være producenten eller importøren,
der bliver stillet direkte til regnskab. Men fri for ansvar er mellemhandleren ikke.

Tilrettelæggelse af produktion, udfærdigelse af brugsanvisninger, differentiering af markeder og forhandling
med forsikringsselskaber er nogle af de præventiver faktorer der indgår.

Men hvad skal man gøre, hvordan er reglerne, og hvad skal man kræve af sit forsikringsselskab.

Og hvad kan man kræve, og hvor skal man henvende sig, hvis man får noget ødelagt af et produkt.

Denne bog giver i en helt ajourført udgave på baggrund af lovændringerne i 2006 svarene - og svar som man
kan forstå og bruge både i den kort- og langsigtede planlægning.

Forfatter erMartin Haug, advokat (H), med stor erfaring inden for forsikrings- og erstatningsret.
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