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1. MLAP GmbHs garanti
Kære kunde.
På denne enhed får du 3 års garanti fra købsdatoen. Hvis dette produkt udviser mangler, 
har du lovbestemte rettigheder over for sælgeren. Disse lovbestemte rettigheder indskræn-
kes ikke af vores garanti, som er anført nedenfor.

1.1. Garantibetingelser
Garantiperioden starter på købsdatoen. Opbevar den originale kvittering, så du kan finde 
den igen. Dette bilag er nødvendigt som dokumentation for købet.
Hvis der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt forekommer en materiale- eller 
fabrikationsfejl, reparerer eller erstatter vi – efter vores valg – produktet for dig uden be-
regning. Denne garantiydelse forudsætter, at den defekte enhed og købsbeviset (kvitterin-
gen) stilles til rådighed inden for fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse 
af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.
Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du det reparerede produkt eller et nyt produkt 
tilbage. Der påbegyndes ikke nogen ny garantiperiode ved reparation eller udskiftning af 
produktet.

1.2. Garantiperiode og lovbestemte garantikrav
Garantiperioden bliver ikke forlænget på grund af garantiydelsen. Dette gælder også for 
udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader, som allerede var til stede ved købet, 
skal rapporteres straks efter udpakningen. Reparationer, der udføres efter garantiperio-
dens udløb, er betalingspligtige.

1.3. Garantidækning
Enheden er produceret omhyggeligt i overensstemmelse med strenge kvalitetsretningslinjer 
og testet grundigt inden leveringen.
Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke for 
produktdele, der er udsat for normalt slid og derfor kan anses for sliddele, eller for skader 
på dele, der kan gå i stykker, som f.eks. knapper, batterier eller dele af glas.
Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller ikke er blevet anvendt 
eller vedligeholdt korrekt. Korrekt brug af produktet forudsætter, at alle brugsanvisningens 
anvisninger følges. Anvendelser og handlinger, der frarådes eller advares mod i brugsan-
visningen, skal undgås uden forbehold.
Produktet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. Ved 
misbrug eller ukorrekt behandling, anvendelse af vold eller ved indgreb, der ikke er foreta-
get af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

1.4. Procedure for garantisager
For at sikre en hurtig behandling af din sag bedes du følge disse råd:
• Ved alle henvendelser bør du sørge for at have kvitteringen og varenummeret (f.eks. 

IAN 12345) parat som dokumentation for købet.
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• Varenummeret finder du på typeskiltet, indgraveret, på brugsanvisningens forside (ne-
derst til venstre) eller som mærkat på bag- eller undersiden.

• Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte den nedenfor 
anførte serviceafdeling telefonisk eller via vores kontaktformular.

På www.lidl-service.com kan du downloade disse og mange andre vejlednin-
ger, produktvideoer og software.

1.5. Service

DK Service Danmark
 +45 32 722413
 mandag - fredag: 08.30-20.00
 lørdag, søndag og helligdage: 10.00-18.00

Brug venligst kontaktformularen nedenfor: www.mlap.info/contact

IAN: XXXXX

1.6. Leverandør/producent/importør
Bemærk, at den følgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det ovenfor an-
førte servicecenter.

MLAP GmbH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
TYSKLAND


