Garantibetingelser Eurom B.V.
Dette produktet er underlagt strenge kvalitetskrav. I tilfelle produktet uventet ikke fungerer som det
skal, kan du ta opp salgsstedet der du kjøpte produktet.
Hvis en mangel på produktet oppstår innen den fristen som er nevnt på emballasjen til produktet og
på vår hjemmeside (www.eurom.eu/warranty), da kan et garantikrav inngis skriftlig, med tanke på
følgende bestemmelser:
Garantien gjelder utelukkende på produksjons- eller materialfeil.
Garantien trer i kraft på kjøpsdatoen av produktet. Derfor er det viktig å beholde kjøpsbeviset.
Mangler som oppstår som konsekvens av følgende faller, i alle fall, utenfor garantiens omfang:
- Manglende overholdelse av drifts-, vedlikeholds-, monterings- og sikkerhetsforskrifter;
- Normal slitasje;
- Misbruk eller feil bruk;
- Kraft eller ytre påvirkning;
- Tilkobling til feil spenning eller type strøm;
- Overbelastning av enheten;
- Bruk av ikke-godkjent verktøyinnsatser eller tilbehør;
- Inntrenging av fremmedlegemer i enheten;
- Reparasjon av tredjeparter.
Garantien gjelder ikke skader på deler som er utsatt for slitasje og som kan føres tilbake til normal
slitasje. Ansvar for følgeskader er ekskludert, samt ansvar for potensielle monterings- og
demonteringskostnader, transportkostnader og andre utgifter som er knyttet til feilen.
I tilfelle produktet ikke lenger kan leveres på det tidspunktet garantien kreves, har den som gir
garantien rett til å bytte produktet mot et sammenlignbart produkt. Den som gir garantien blir eier
av det utvekslede produktet eller deler av det.
Garantikrav må leveres skriftlig innen to uker etter at feilen er opprettet og før garantiperioden
utløper.
Manglene som er dekket av garantien avhjelpes av Eurom gjennom reparasjon eller utskifting av den
defekte delen, gjennom levering av en erstatningsdel eller ved utskifting av produktet. Hvordan
stoffet er gitt til garantien skal være på skjønn av Eurom. Reparasjon eller utskifting av deler eller
produktet forlenger ikke garantiperioden for produktet. Garanti er utelukkende gitt med hensyn til
soliditeten til de utførte aktivitetene, i en periode på seks måneder etter utførelsen av de nevnte
aktivitetene. Den nevnte garantien innebærer at Eurom igjen må utføre aktivitetene som potensielt
ble utført på feil måte.

