Garantivillkor av Eurom B.V.
Denna produkt omfattas av strikta kvalitetskrav. Om produkten oväntat inte fungerar korrekt kan du
kontakta försäljningsstället där du köpte den här produkten.
Om en defekt i produkten inträffar inom den period som anges på produktförpackningen och på vår
webbplats (www.eurom.eu/warranty) kan en garantiansökan lämnas in skriftligen med beaktande av
följande bestämmelser:
Garantin täcker endast brister i utförande eller material.
Garantin träder i kraft den dag då produkten köps. Därför är det viktigt att behålla köpebeviset.
Fel som orsakas av följande skäl faller i alla fall inte under garantin:
- Respektlöshet i att följa instruktionerna för bruksanvisning , underhåll, installation och säkerhet;
- Normalt slitage;
- Missbruk eller felanvändning;
- Användning av våld eller yttre påverkan;
- Anslutning till fel spänning eller typ av strömförsörjning;
- Överbelastning av apparat;
- Användning av ej godkända inlägg eller verktygstillbehör;
- penetrering av främmande föremål i apparat;
- Reparation av tredje part.
Garantin gäller inte för skador på delar som är utsatta för slitage och som uppstår till följd av normalt
slitage. Ansvar för efterföljande skador utesluts, samt ansvar för eventuella monterings- och
demonteringskostnader, transportkostnader och andra kostnader i samband med skadan.
I händelse av att produkten inte längre kan levereras vid begäran av garantin har den som ger
garantin rätt att ersätta produkten med en annan produkt som är jämförbar med den. Den som ger
garantin blir ägare till den ersatta produkten eller delar därav.
Begäran om garanti måste lämnas in skriftligen inom två veckor efter fastställande av skada och före
garantitidens utgång.
Fel som täcks av garantin korrigeras av Eurom genom att reparera eller byta ut den defekta delen,
leverera en reservdel eller byta ut produkten. Eurom bestämmer hur ämnet faller under garantin.
Reparation eller utbyte av delar eller produkter förlänger inte produktens garantitid. Garantin ges
uteslutande med avseende på korrektheten för utförda aktiviteter, under en period av sex månader
efter utförandet av ovanstående aktiviteter. Denna garanti innebär att Eurom måste utföra
aktiviteter som kan ha utförts felaktigt.

