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Tisztelt Ügyfelünk
Gratulálunk CARSON termékének megvásárlásához, mely a 
technika jelenlegi állása szerint került gyártásra.

Miután folyamatosan érdekeltek vagyunk termékeink tovább
fejlesztésében és javításában, fenntartjuk a technikai, kiszerelési, 
anyagot és külső megjelenést érintő, előzetes bejelentés nélküli 
változtatások jogát. 

Az Ön által vásárolt termék és az útmutató adatai és ábrái 
közötti csekély eltérés nem adhat okot reklamációra és igények 
érvényesítésére. 

A használati útmutató a termék részét képezi. A használati 
útmutató tartalmának és a biztonsági utasítások be nem tartása 
esetén a garanciaigény megszűnik.

Őrizze meg ezt az útmutatót további tanulmányozásra és a 
termék esetleges harmadik személynek történő továbbadása 
eseteire.

Garancia-feltételek
Csak a számlával együtt érvényes!
Erre a termékre CARSON 24 hónap garanciát nyújt gyártási hibára, 
anyagra és gyártásra, megszokott használat mellett, a vásárlás 
időpontjától kezdődően, a jogosult szakkereskedőknél. A garan

ciaidőn belüli meghibásodás esetén vigye be készülékét a 
számlával együtt kereskedőjéhez.

CARSON saját döntéskörében, ha a törvény nem rendelkezik 
másképpen:

(a) anyag és munkadíjra vonatkozóan díjmentesen kijavítja a hibát;

(b) a terméket egy azonos vagy felépítésében hasonló termékre 
cseréli.

Minden kicserélt termék és alkatrész a CARSON tulajdonába 
kerül. A garanciális teljesítés során új és utángyártott részek is 
felhasználhatók. 

A megjavított vagy cserélt részekre az eredeti garanciafutamidő 
fennmaradó része érvényes garanciaként. A garanciaidő lejártát 
követő javítások és szállított alkatrészek kiszámlázásra kerülnek.

A garanciából kizártak: 
• A biztonsági utasítások és a használati útmutató tartalmának 

be nem tartásából eredő sérülések és üzemzavarok, vis 
maior,  baleset, hibás vagy túlzott igénybevétel, hibás 
kezelés, önkényes változtatások, villámcsapás vagy más 
magasfeszültségű és áramhatások.

• Olyan károk, melyek a termék feletti kontroll elvesztéséből 
adódnak.

• Olyan javítások, melyekeket nem a CARSON által feljogosított 
szervizben végezntek el. 

• Kopó alkatrészek és elemek 

• Tisztán optikai befolyásoltságok

• Szállítási csomagküldési vagy biztosítási költségek

• A termék ártalmatlanításával kapcsolatos költségek, beállítás 
költségei valamint a szerviz által elvégzett beállítási és 
újrabeállítási költségek.

• A dugaszolókon, kábeleken történő mindennemű 
változtatások, a burkolat kinyitása, a felragasztott zárjegyek 
megsértése.
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