VILLKOR FÖR UTÖKAD GARANTI
VILLKOR FÖR UTÖKAD GÄLLER I:
EES, Schweiz och Turkiet
1. Den här utökade garantin täcker alla litiumjon-elverktyg köpta från den 01 januari 2014 och framåt i EES, Turkiet eller
Schweiz och som används i de länderna. Den här utökade garantin är ett tillägg till, och påverkar inte på något sätt, alla
lagstadgade eller andra konsumenträttigheter.
2. Panasonics standardgarantiperiod för elverktyg är 12 månader från det datum då den första slutanvändaren köpte produkten.
Den utökade garantin gäller i 36 månader från produktens köpdatum för litiumjon-verktygskroppen och 24 månader från
produktens köpdatum för litiumjon-batterier och -laddare ("utökad garantiperiod"). Den här garantin gäller endast
originalköparen. Det är ett villkor för den utökade garantin att originalkvittot för både produkten och intyget om
garantiförlängningen där köpdatumet anges, kan visas. För att vara giltig så måste den utökade garantin aktiveras genom att
produkten registreras på http://www.panasonic-powertools.eu/en/construction/registration.htm inom 30 dagar efter köpet.
Om det uppstår problem med produkten som kräver garantireparation ska du direkt kontakta återförsäljaren eller ett
servicecentrum (se punkt 7 nedan).
3. Den utökade garantin täcker skador p.g.a. initiala tillverknings- eller konstruktionsfel hos produkten. Under den utökade
garantiperioden så kommer Panasonic att reparera produkten eller byta ut defekta delar utan kostnad. Panasonic kan välja att
byta ut produkten. Alla utbytta produkter eller ersatta delar under den utökade garantitiden tillfaller Panasonic.
4. Om Panasonic efter upprepade försök inte kan återställa produkten så kommer Panasonic efter eget gottfinnande att ersätta
produkten med en identisk eller funktionellt likvärdig produkt.
5. Köparens enda krav gentemot Panasonic enligt den här utökade garantin är att produkten eller andra delar repareras (eller,
med Panasonics gottfinnande, att produkten eller en defekt del/flera defekta delar av den byts ut). Inga andra åtagande,
inklusive och utan begränsningar, alla anspråk rörande oförutsedda eller följdskador eller förlust av alla typer ska ges köparen.
6. Undantagna från den utvidgade garantin är:
(i) Alla produkter eller delar som har en begränsad livslängd eller som är förbrukningsvaror, t.ex. borstar, slitagedelar,
växellåda, kabel, brytare, tätning;
(ii) Defekter som beror på underlåtenhet att använda produkten i enlighet med driftsinstruktionerna eller de tekniska och/eller
säkerhetsstandarder som gäller i landet där produkten används;
(iii) Fel orsakade av olycka, brand, försummelse, felaktig användning, slitage, icke godkänd användning, felaktig installation,
rökföroreningar, införande av vätska eller andra främmande material i produkten eller fel som har uppstått under transporten
till eller från köparen;
(iv) Fel till följd av användning av delar eller tillbehör som inte är från Panasonic eller som har orsakats av justering,
reparation, förändring eller demontering av en person som inte är auktoriserad av Panasonic;
(v) Tillbehör som bits, sågblad, insexnycklar, insatser;
(vi) Produktionsverktyg (EY FLA-verktyg och -batterier) och verktyg som används inom industriproduktion
7. I det osannolika fallet att din produkt går sönder ska du först kontrollera "Felsöknings"-kapitlet i driftsinstruktionen. Om
du, efter att du har kontrollerat i driftsinstruktionen, menar att produkten är sönder ska du direkt kontakta den auktoriserade
återförsäljare som sålde produkten till dig eller närmsta Panasonic-servicecentrum samt tillhandahålla intyget om utvidgad
garanti samt bevis på inköpsdatum. Du hittar information om auktoriserade återförsäljare och servicecentra på
Internet under adressen: www.panasonic-powertools.eu.
8. Den här utökade garantin täcker inte transportkostnader och transportrisker.
9. Om användningslandet är ett annat än inköpslandet så kommer service att tillhandahållas i enlighet med de villkor som
gäller i användningslandet, förutom om garantiperioden i inköpslandet är längre än den i användningslandet, då
garantiperioden ska vara som i inköpslandet.
10. Den här utökade garantin och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med den eller dess
bildande ska övervakas av och tolkas i enlighet med tysk lag. Domstolarna i Hamburg, Tyskland, ska ha exklusiv rätt att
avgöra alla tvister eller anspråk till följd av den här garantin eller i samband med den eller dess bildande.
11. I den här utökade garantin så syftar "Panasonic" på företaget nedan.
Panasonic Electric Works AG
Robert-Koch-Strasse 100
85521 Ottobrunn Germany

