Garantierklæring
Kære kunde!
Vi ønsker dig tillykke med købet af din CARSON produkt, der blev
produceret efter det aktuelle tekniske niveau.
Da vi permanent videreudvikler og forbedrer vores produkter,
forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske ændringer samt
ændringer af udstyr, materialer og design, uden forudgående
meddelelse.

Betjeningsvejledningen er en del af produktet. Ved manglende
overholdelse af betjeningsvejledningen og de deri indeholdte
sikkerhedsanvisninger bortfalder ethvert garantikrav.
Opbevar denne vejledning som opslagsværk og til en eventuel
videregivelse af modellen til tredjemand.

Der kan derfor ikke afledes nogen krav pga. mindre afvigelser på
det foreliggende produkt i forhold til data og afbildninger i denne
vejledning.

Garantibetingelser
Kun gyldig med kvittering!

Garantien dækker ikke:

For dette produkt yder CARSON en garanti på 24 måneder på
fabrikationsfejl, hvad angår materiale og fremstilling ved normal
brug fra købsdatoen hos en autoriseret forhandler. I tilfælde af en
defekt inden for garantiperioden, bedes du henvende dig med
produktet og kvitteringen til din forhandler.
CARSON vil efter eget skøn, hvis andet ikke fastsat i loven:
(a) gratis afhjælpe defekten ved reparation, med henblik på
materiale og og arbejde;
(b) udskifte produktet med et lignende eller et med lignende
konstruktion.
Alle udskiftede og produkter bliver CARSON's ejendom. Som led i
garantiydelserne må der bruges nye eller renoverede dele.
På reparerede eller udskiftede dele ydes der en garanti på
den resterende, oprindelige garantiperiode. Efter udløb af
garantiperioden udførte reparationer eller leverede reservedele
bliver faktureret.

• Skader eller svigt på grund af manglende overholdelse af
sikkerhedsanvisningerne eller betjeningsvejledningen, force
majeure, ulykker, fejlagtig eller usædvanlig belastning, forkert
håndtering, egenmægtige ændringer, lynnedslag eller anden
påvirkning grundet højspænding eller strøm.
• Skader som opstår på grund af tab af kontrollen over produktet.
• Reparationer, som ikke er blevet udført af en autoriseret
CARSON service
• Sliddele eller batterier
• Rene optiske påvirkninger
• Transport-, forsendelses- eller forsikringsomkostninger
• Omkostninger for bortskaffelse af produktet samt indretning og
af kundeservicen udførte indstillings- og gendannelsesarbejder.
• Alle ændringer på stik og kabler, åbning af kabinettet og
beskadigelse af mærkater.
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