
Utgåva: Mars 2019

Bästa kund
Vi gratulerar till köpet av er CARSONprodukt som tillverkats enligt 
senaste teknisk standard.

Eftersom vi alltid strävar efter att fortsätta utveckla och förbättra 
våra produkter förbehåller vi oss rätten att när som helst utföra en 
ändring i tekniskt hänseende och även i utrustning, material och 
design utan föregående tillkännagivande. 

Inga anspråk kan därför härledas från mindre avvikelser mellan 
den produkt ni har och uppgifter och bilder i beskrivningen.

Bruksanvisningen är en del av produkten. Garantianspråket 
förloras om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna i den 
åsidosätts.

Spara den här beskrivningen så att den finns till hands vid senare 
behov eller om produkten överlämnas till tredje part.

Garantivillkor
Gäller endast med kvitto!
För den här produkten lämnar CARSON en garanti på 24 månader. 
Garantin omfattar tillverkningsfel med avseende på material 
och framställning vid normal användning och gäller från och 
med köpet hos auktoriserad återförsäljare. Vid en defekt under 
garantiperioden tar ni med produkten med till återförsäljaren 
tillsammans med inköpskvittot.

Om inget annat regleras i lagstiftningen kommer CARSON enligt 
eget avgörande att:

(a) åtgärda defekten genom reparation, kostnadsfritt med 
avseende på material och arbete;

(b) ersätta produkten med en som är likartad, eller liknande till 
konstruktionen.

Alla ersatta, utbytta delar och produkter blir till CARSONs 
egendom. Nya eller återvunna delar får användas inom ramen för 
garantiåtagandena. 

För reparerade eller ersatta delar gäller en garanti under den tid 
som är kvar av den ursprungliga garantiperioden. Reparationer 
som utförts eller reservdelar som levererats när garantiperioden 
löpt ut kommer att faktureras.

Garantin omfattar inte:
• Skada eller utebliven funktion på grund av att 

säkerhetsanvisningarna eller bruksanvisningen åsidosatts, 
force majeure, olycka, olämplig eller ovanlig påverkan, felaktig 
hantering, egenmäktiga förändringar, åsknedslag eller annan 
påverkan av högspänning eller ström.

• Skador som uppstår på grund av förlorad kontroll över er 
produkt.

• Reparationer som inte utförts av en auktoriserad CARSON 
Service

• Slitdelar och batterier 

• Påverkan som endast är optisk

• Transport, frakt eller försäkringskostnader

• Kostnader för produktens kassering samt montering och 
inställnings och återmonteringsarbeten som Service utfört.

• Förändringar i någon form på stickproppar och kablar, öppning 
av höljet och skada på etiketterna.

Garantiförklaring


