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Spoštovani kupec,
Čestitamo vam ob nakupu vašega izdelka CARSON, saj je sad 
najnovejše tehnologije.

Ker stalno posodabljamo in izboljšamo naše izdelke, si pridržujemo 
pravico do nadaljnjih tehničnih sprememb izdelka, opreme, 
materialov in izgleda brez predhodnega obvestila.  

Ob prisotnosti manjših odstopanj podatkov ali slik v navodil 
vašega izdelka ni mogoče uveljaviti zahtevkov.

Navodila za uporabo so sestavnih del izdelka. Ob  nespoštovanju 
navodil za uporabo in priloženih varnostnih navodilih garancija 
preneha veljati.

Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in jih v primeru prodaje 
izdelka izročite kupcu.

Garancijski pogoji
Garancija je veljavna samo s priloženim 
potrdilom o plačilu!
Za ta izdelek daje podjetje CARSON garancijo 24 za napake v 
materialu ali napake, ki so nastale med proizvodnjo, ob običajni 
rabi in ob nakupu pri pooblaščenem prodajalcu.   Ob nastopu 
napake med veljavnostjo garancije, vrnite izdelek skupaj s 
potrdilom o plačilu prodajalcu.

Če zakon ne določa drugače, podjetje CARSON po lastni presoji 
poskrbi za:

(a) odstranitev napake z brezplačnim popravilom izdelka ali 
materiala;

(b) zamenja z izdelkom iste vrste ali podobne izdelave.

Vsi nadomeščeni deli ali izdelki, ki so bili nadomeščeni, postanejo 
last podjetja CARSON. Za popravila izdelkov v garanciji se lahko  
uporabljajo nove ali obnovljene dele. 

Preostali čas trajanja prvotne garancije valja na nadomestne ali 
popravljene dele. Po preteku garancijskega roka se popravila ali 
nadomestni deli zagotavljajo proti plačilu.

V garanciji niso zajeti:
• okvara ali izpad zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril ali 

navodil za uporabo, višje sile, nesreče, napačne ali izredne 
obremenitve, napačne uporabe, nedovoljene spremembe, udar 
strele ali spremembe  visoke napetosti in toka;

• okvara zaradi izgube nadzora nad izdelkom;

• popravil, ki so jih izvedle nepooblaščene tretje osebe;

• obrabni deli in baterije; 

• izključno optične spremembe;

• stroški prevoza, dostave in zavarovanja;

• stroški za odlaganje izdelka ter plačilo in servis za namestitev in 
postavitev; 

• vse spremembe na vtičnici in nalepkah, odprtinah ohišja in 
okvare nalepk.

Garancijska izjava


