1. MLAP GmbH:n takuu
Hyvä asiakas,
Ostamallasi laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Jos tämä tuote on viallinen,
sinulla on lakisääteisiä oikeuksia tuotteen myyjää vastaan. Näitä lakisääteisiä oikeuksiasi
ei rajoiteta seuraavassa esitellyn takuumme puitteissa.

1.1. Takuuehdot:
Takuu alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen kassakuitti. Kuitti vaaditaan todisteeksi ostosta.
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen ostopäivästä lukien ilmaantuu materiaali- tai
valmistusvirhe, tulemme valintamme mukaan maksutta joko korjaamaan tuotteen tai vaihtamaan sen uuteen. Tämä takuu edellyttää viallisen laitteen ja ostotositteen (kassakuitti)
esittämisen kolmen vuoden määräajan sisällä ja lyhyttä kirjallista kuvausta siitä, mikä laitteessa on vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos takuumme kattaa vian, saatte korjatun tai uuden tuotteen. Tuotteen korjaus tai vaihto ei
aloita uutta takuukautta.

1.2. Takuuaika ja lakisääteiset vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seurauksena. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä olemassa olevat vauriot ja viat on ilmoitettava heti pakkauksen avaamisen jälkeen. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.

1.3. Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuksia noudattaen ja tarkastettu huolellisesti ennen
toimitusta.
Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei koske niitä tuotteen osia, jotka
ovat normaalin kulumisen kohteena, ja jotka katsotaan tästä syystä kuluviksi osiksi, tai vaurioita särkyvissä osissa, esim. kytkin, akut tai muut lasista valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on vahingoitettu, käytetty tai huollettu epäasianmukaisella tavalla. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten on tarkkaan noudatettava kaikkia käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Käyttötarkoituksia ja toimintoja, joita käyttöohjeessa
ei suositella tai joista varoitetaan, on ehdottomasti vältettävä.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen ei kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa väärän ja
epäasianmukaisen käytön ja voimakeinon käytön tapauksissa ja silloin, kun korjauksia ei
ole tehty valtuuttamassamme huoltoliikkeessä.

1.4. Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
• Kaikkien kyselyjen yhteydessä pidä valmiiksi esillä kassakuitti ja tuotenumero (esim.
IAN 12345) todisteena ostosta.
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• Tuotenumero löytyy arvokilvestä, kaiverruksesta, ohjeen etusivulta (alavasemmalta) tai
takana tai pohjassa olevasta tarrasta.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen ilmaantuessa ota ensin yhteyttä ohessa mainittuun
huoltoliikkeeseen puhelimitse tai yhteyslomakkeemme avulla.
Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja lukuisia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia.

1.5. Huolto
FI

Huolto Suomen tasavalta
Hotline
 +358 9 74790563


Ma–pe:

9.00–17.00

Käytä yhteydenottolomaketta osoitteesta: www.mlap.info/contact
IAN: XXXXX

1.6. Toimittaja/valmistaja/maahantuoja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole huollon osoite. Ota ensin yhteyttä yllä mainittuun
huoltoliikkeeseen.
MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
SAKSA
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