LAAJENNETUN TAKUUN EHDOT
TAKUUEHDOT OVAT VOIMASSA SEURAAVISSA MAISSA:
ETA, Sveitsi ja Turkki
1. Tämän laajennetun takuun piiriin kuuluvat kaikki litiumioni-sähkötyökalut, jotka on ostettu 01. tammikuu 2014 lähtien
ETA:lla, Turkissa tai Sveitsissä ja joita käytetään näissä maissa. Tämä Laajennettu takuu on ylimääräinen lisä, eikä se
millään tavalla vaikuta ostajan lakimääräisiin tai muihin oikeuksiin.
2. Panasonic-vakiotakuuaika sähkötyökaluille on 12 kuukautta tuotteen ensimmäisen loppukäyttäjän ostopäivästä lähtien.
Laajennettu takuu on voimassa litiumi-työkalurungolle 36 kuukautta, litiumioniparistoille ja laturille 24 kuukautta tuotteen
ostopäivästä (“Laajennettu takuuaika”). Takuuaika koskee vain alkuperäistä ostajaa. Laajennetun takuun edellytyksenä on,
että on esitettävä sekä tuotteen että takuulaajennustodistuksen alkuperäiset ostokuitit, joista näkyy ostopäivä. Jotta
Laajennettu takuu on voimassa, se täytyy aktivoida rekisteröimällä tuote internet-sivulla http://www.panasonicpowertools.eu/pt/registration.htm 30 päivän sisällä oston jälkeen. Jos takuukorjausta vaativia tuoteongelmia esiintyy, on heti
otettava yhteyttä myyjään tai huoltokeskukseen (kohta nro 7 alla).
3. Laajennettu takuu korvaa tuotteen alkuperäisisistä valmistus- tai muotoiluvirheistä johtuvat viat. Laajennetun takuun
aikana Panasonic korjaa tuotteen tai vaihtaa vialliset osat veloituksetta. Panasonic voi harkintansa mukaan vaihtaa tuotteen.
Kaikki tämän Laajennetun takuun aikana vaihdetut tuotteet tai osat jäävät Panasonic-yhtiön omistukseen.
4. Jos toistuvien yritysten jälkeen Panasonic ei pysty palauttamaan tuotetta hyvään toimintakuntoon Panasonic-yhtiön
harkinnan mukaan, Panasonic vaihtaa tuotteen samanlaiseen tai toiminnaltaan vastaavaan tuotteeseen.
5. Ostajan ainoa ja yksinomainen korjausvaatimus Panasonic-yhtiötä vastaan tämän Laajennetun takuun puitteissa on tuotteen
tai minkä tahansa sen osan korjaus (tai Panasonic-yhtiön harkinnan mukaan, tuotteen vaihto tai sen viallisen osan tai osien
vaihto). Ostajalla ei ole mitään muuta korjausvaatimusoikeutta, mukaanlukien rajoituksetta vaatimukset mihinkään
vahingossa tai tahallisesti aiheutettuihin vaurioihin tai menetyksiin.
6. Laajennetun takuun piiriin eivät kuulu:
(i) Sellaiset tuotteet tai osat, joiden käyttöikä on rajoitettu tai jotka ovat kuluvia osia kuten harjat, kuluvat osat, vaihdelaatikot,
kaapelit, kytkimet, tiivisteet.
(ii) Viat, jotka ovat seurausta siitä, että tuotetta ei ole käytetty käyttöohjeiden tai tuotteen käyttömaassa voimassaolevien
teknisten ja/tai turvallisuusnormien mukaisesti.
(iii) Viat, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuden, tulipalon, laiminlyönnin, väärinkäytön, kulumisen, epäasianmukaisen
käytön, epäasianmukaisen asennuksen, savukontaminaation, nesteen tai muiden vieraiden esineiden pääsystä tuotteeseen tai
kuljetuksen aikana ostajalle tai ostajalta ilmenneet viat.
(iv) Viat, jotka ovat aiheutuneet ei-‐Panasonic-osien tai lisävarusteiden käyttämisestä tai sellaisten säätöjen, korjausten tai
muutosten johdosta, joita ei ole suorittanut Panasonic-yhtiön valtuuttama henkilö.
(v) Lisävarusteet, kuten poranterät, sahanterät, alusta-avaimet, lisäosat.
(vi) Tuotantotyökalut (EY FLA -työkalut ja paristot) sekä teollisuustuotannossa käytetyt työkalut.
7. Jos työkalu ei toimi, on ensin katsottava käyttöohjeen kohtaa "Vianetsintä‐". Kun käyttöohjeet on tarkistettu ja työkalun
epäillään olevan viallisen, on heti otettava yhteyttä tuotteen myyneeseen valtuutettuun liikkeeseen tai lähimpään Panasonichuoltokeskukseen ja esitettävä Laajennettu takuutodistus ja todistus ostopäivästä. Valtuutetut myyntiliikkeet ja
valtuutetut huoltokeskukset löytyvät internetistä osoitteesta: www.panasonic-powertools.eu.
8. Tämä laajennettu takuu ei kata kuljetuskustannuksia ja kuljetusriskejä.
9. Jos käyttömaa on eri kuin ostomaa, huolto toimii käyttömaassa voimassaolevien ehtojen ja olosuhteiden mukaan, paitsi jos
takuuaika ostomaassa on pitempi kuin käyttömaassa, jolloin takuuaika tässä tapauksessa on sama kuin ostomaassa.
10. Tämä Laajennettu takuu ja kaikki siitä tai sen muotoiluista johtuvat riidat ja vaatimukset käsitellään Saksan lain
mukaisesti. Oikeusistuimilla Hampurissa, Saksassa, on yksinomainen valta käsitellä kaikkia tästä takuusta tai sen muotoilusta
aiheutuvia riitoja tai vaatimuksia.
11. Tässä Laajennetussa takuussa "Panasonic" tarkoittaa alla määriteltyä yhtiötä.
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