1. MLAP GmbH garantija
Gerb. kliente,
šiam prietaisui suteikiame 3 metų garantiją nuo pirkimo datos. Jei produktas būtų su trūkumais, turite įstatymų numatytas teises, kurios susijusios su produkto pardavėju. Šios įstatymų
numatytos teisės neapribojamos mūsų toliau aprašomos garantijos.

1.1. Garantijos sąlygos
Garantijos galiojimo laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos. Išsaugokite originalų pirkimo čekį. Šio dokumento reikės norint įrodyti pirkimą.
Jei per trejus metus nuo produkto pirkimo datos atsiranda medžiagos ar gamybos klaidų,
savo nuožiūra nemokamai suremontuosime produktą arba pakeisime nauju. Ši garantinė
paslauga teikiama su sąlyga, kad per trejų metų galiojimo laikotarpį pateikiamas sugedęs
prietaisas ir pirkimo įrodymas (kasos čekis) ir trumpai raštu aprašoma, koks yra trūkumas ir
kada jis atsirado.
Jei defektui taikoma mūsų garantija, gausite suremontuotą arba naują produktą. Suremontavus arba pakeitus produktą neprasideda naujas garantijos galiojimo laikotarpis.

1.2. Garantijos galiojimo trukmė ir įstatymų numatytos
pretenzijos dėl trūkumų
Garantijos galiojimo trukmė nepratęsiama suteikus garantinę paslaugą. Tai galioja ir pakeistoms, ir suremontuotoms dalims. Jei iškart nusipirkus pastebimi pažeidimai ir trūkumai,
apie juos reikia išpakavus iškart pranešti. Pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui remonto darbai yra mokami.

1.3. Garantijos apimtis
Prietaisas buvo pagamintas laikantis griežtų kokybės direktyvų ir prieš pristatant buvo atsakingai patikrintas.
Garantija galioja medžiagos ar gamybos klaidoms. Ši garantija negalioja produkto dalims, kurios susidėvi ir gali būti laikomos susidėvinčioms dalims, arba trapių dalių pažeidimams, pvz., jungikliams, akumuliatoriams arba stikliniams komponentams.
Ši garantija nustoja galioti, jei produktas pažeidžiamas, buvo naudotas arba prižiūrėtas
netinkamai. Laikoma, kad produktas naudojamas tinkamai, jei laikomasi visų naudojimo
instrukcijoje pateikiamų nurodymų. Būtina vengti naudojimo būdų ir veiksmų, apie kuriuos
įspėjama naudojimo instrukcijoje.
Produktas skirtas tik privačiam, o ne komerciniam naudojimui. Jei naudojama aplaidžiai ir
ne pagal paskirtį, naudojama jėga ir remontą atlieka ne mūsų įgaliotas techninės priežiūros filialas, garantija nustoja galioti.

1.4. Veiksmai garantiniu atveju
Kad jūsų paraiška būtų greitai apdorota, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:
• Pateikdami visas užklausas pridėkite kasos čekį ir prekės numerį (pvz., IAN 12345)
kaip pirkimo įrodymą.
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• Šį prekės numerį rasite specifikacijų lentelėje, išgraviruotą, ant instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba ant lipduko galinėje arba apatinėje pusėje.
• Jei atsiras veikimo klaidų ar kitų trūkumų, pirmiausia kreipkitės į toliau nurodytą techninės priežiūros skyrių telefonu arba naudodamiesi forma kontaktams.
Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šią ir daug kitų naudojimo
instrukcijų, vaizdo įrašų apie produktą ir programinę įrangą.

1.5. Techninė priežiūra
LT

Techninės priežiūros skyrius Lietuva
Tiesioginė telefono linija
 +370 5 20 80580


Pirm.–penkt.: 09.00 – 17.00

Prašome naudoti formą kontaktams, kurią rasite www.mlap.info/contact
IAN: XXXXX

1.6. Tiekėjas / gamintojas / importuotojas
Atkreipkite dėmesį, kad toliau nurodytas adresas nėra techninės priežiūros skyriaus adresas. Pirmiausia kreipkitės į anksčiau nurodytą techninės priežiūros skyrių.
MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
VOKIETIJA
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