Garantibetingelser for virksomheden Eurom B.V.
Dette produkt er underlagt strenge kvalitetskrav. I tilfælde af, at produktet uventet ikke fungerer
korrekt, kan du kontakte salgsstedet, hvor du købte dette produkt.
Hvis der opstår en defekt i produktet inden for den periode, der er angivet på produktemballagen og
på vores websted (www.eurom.eu/warranty), kan et garantikrav indgives skriftligt under forbehold
af følgende bestemmelser:
Garantien dækker kun produktions- eller materialefejl.
Garantien træder i kraft på datoen for købet af produktet. Derfor er det vigtigt at opbevare
købsbeviset.
Mangler forårsaget af følgende årsager falder ikke, under nogen omstændigheder, under garantien:
- Manglende overholdelse af instruktioner til brug, vedligeholdelse, installation og sikkerhed;
- Normalt slid;
- Misbrug eller forkert brug;
- Brug af magt eller ydre påvirkninger;
- Forbindelse til den forkerte spænding eller strømforsyningstype;
- Overbelastning af enhed;
- Brug af ikke-godkendte skære- eller værktøjstilbehør;
- Indtrængen af fremmedlegemer i enheden;
- Reparation af tredjepart.

Garantien gælder ikke for skader på dele, der er udsat for slid, og som opstår som følge af normalt
slid. Ansvar for efterfølgende skader er udelukket, samt ansvar for potentielle monterings- og
adskillelsesomkostninger, transportomkostninger og andre omkostninger forbundet med skaden.
I tilfælde af at produktet ikke længere kan leveres på det tidspunkt, hvor garantien søges, har den,
der yder garantien, ret til at erstatte produktet med et andet produkt, der kan sammenlignes med
det. Den, der yder garantien, bliver ejer af det ændrede produkt eller dele deraf.
Anmodningen om garanti skal indgives skriftligt inden for to uger efter bestemmelsen af skaden og
inden udløbet af garantiperioden.
Mangler, der er dækket af garantien, afhjælpes af firmaet Eurom ved at reparere eller udskifte den
defekte del, levere en reservedel eller udskifte produktet.
Eurom beslutter, hvordan genstanden falder ind under garantien. Reparation eller udskiftning af dele
eller produkter forlænger ikke produktets garantiperiode. Garantien gives udelukkende med hensyn
til rigtigheden af de udførte aktiviteter i en periode på seks måneder efter udførelsen af de angivne
aktiviteter. Denne garanti indebærer, at Eurom skal udføre aktiviteter igen, der muligvis er foretaget
forkert.

