Záruka
Vážený zákazníku
Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku CARSON, který byl vyroben
podle současného stavu techniky.
Protože se stále snažíme vyvíjet a zlepšovat naše výrobky,
vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění provádět jakékoli
změny technického rázu a z hlediska vybavení, materiálů a
designu.

Návod k obsluze je součástí výrobku. Při nedodržování návodu
k provozu a uvedených bezpečnostních pokynů zaniká nárok na
záruku.
Uschovejte tento návod k pozdějšímu přečtení a pro případné
předání výrobku třetí osobě.

Z nepatrných odchylek výrobku, který máte před sebou, které
souvisejí s údaji a vyobrazeními v návdu, nemohou být odvozeny
žádné nároky.

Záruční podmínky
Platné pouze s potvrzením o zakoupení!

Ze záruky jsou vyloučena:

Na výrobní vady týkající se materiálu a výroby při normálním
používání poskytuje společnost CARSON na tento výrobek
záruku 24 měsíců od data zakoupení u autorizovaného prodejce.
V případě závady během záruční doby přineste výrobek spolu s
dokladem o koupi k Vašemu prodejci.

• Poškození nebo porucha v důsledku nedodržení
bezpečnostních pokynů nebo návodu k obsluze, vyšší moci,
nehody, vadného nebo neobvyklého namáhání, nesprávného
zacházení, neoprávněných úprav, blesku nebo jiného vlivu
vysokého napětí nebo proudu.
• Škody, které vzniknou ztrátou kontroly nad Vaším výrobkem.

Společnost CARSON podle vlastního rozhodnutí, pokud zákon
nestanoví jinak:

• Opravy, které nebyly provedeny autorizovaným servisem
společnosti CARSON

(a) odstraní zdarma vadu opravou materiálu;

• Díly podléhající rychlému opotřebení a baterie

(b) vymění výrobek za výrobek stejného druhu nebo výrobek
podobné konstrukce.

• Čistě optická poškození

Všechny vyměněné díly a výrobky, které se nahrazují, se stávají
majetkem společnosti CARSON. V rámci poskytnutí záruky se
mohou použít nové nebo repasované díly.
Pro opravené nebo vyměněné díly platí záruka po zbývající dobu
původní záruční lhůty. Po uplynutí záruční lhůty budou Opravy
provedené a náhradní díly dodané po uplynutí záruční lhůty
budou vyfakturovány.

• Náklady na přepravu, zaslání nebo pojištění
• Náklady na likvidaci výrobku a nastavení a seřízení provedena
servisem.
• Jakékoli změny provedené na zástrčkách a kabelech, otevření
pláště a poškození nálepek.
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