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Kjære kunde,
Vi gratulerer deg med kjøpet av et toppmoderne CARSON
produkt! 

Vi legger vekt på å ligge i forkant med videreutvikling og 
forbedring av produktene våre og derfor forbeholder vi oss retten 
til å gjøre tekniske forandringer på dem uten forutgående varsling. 
Det kan dreie seg om nye egenskaper, materialer eller utforming. 

Små forskjeller mellom det produktet du har kjøpt og bildene i 
bruksanvisningen, gir altså ikke grunnlag for erstatningskrav.

Bruksanvisningen er en del av produktet. Garantien opphører hvis 
bruksanvisningen og sikkerhetsmerknadene i den ikke overholdes.

Ta vare på denne bruksanvisningen for senere referanse og for å 
kunne gi den videre til en ny eier av produktet.

Garantivilkår
Kun gyldig med kjøpsbevis!
CARSON gir 24 måneders garanti på dette produktet for 
produksjonsfeil beroende på feil i materialer eller tilvirkning, ved 
normal bruk etter kjøp hos en autorisert forhandler. I tilfelle av en 
defekt i garantitiden ber vi deg ta med produktet og et kjøpsbevis 
til din forhandler.

Forutsatt at loven ikke krever noe annet, forbeholder CARSON seg 
retten til selv å bestemme om:

(a) feilen repareres gratis (materiale og arbeidstid);

(b) produktet erstattes med et likt eller tilsvarende produkt.

Alle deler og produkter som byttes ut blir CARSONS eiendom. 
I forbindelse med garantiytelsen kan det brukes nye eller 
opparbeidede deler. 

For delene som er reparert eller byttet ut gjelder den gjenværende 
tiden av den opprinnelige garantien. Reparasjoner eller 
reservedeler som er levert etter at garantitiden er utløp vil 
faktureres.

Garantien dekker ikke:
• Skade eller svikt som oppstår som følge av at 

sikkerhetsmerknadene og bruksanvisningen ikke ble fulgt, 
force majeure, ulykke, feil eller unormal belastning, feil 
håndtering, egenhendige forandringer, lynnedslag eller annen 
påvirkning fra høyspenning eller strøm.

• Skader som oppstår fordi du mistet kontroll over produktet.

• Reparasjoner som ikke er utført hos en autorisert CARSON 
service.

• Slitasjedeler og batterier 

• Rent optisk påvirkning

• Kostnader til transport, forsendelse eller forsikring

• Kostnader til avhending av produktet samt kostnader til 
oppstilling og justerings og etteroppstillingsarbeider som 
utføres av en autorisert service.

• Alle forandringer som gjøres på støpsler og ledninger, åpning 
av kassen eller skade på klistremerkene.

Garantierklæring


