1. Garanti från MLAP GmbH
Bästa kund!
Du får 3 års garanti på den här apparaten, från och med inköpsdatum. Vid brister i den
här produkten har du juridiska rättigheter gentemot säljaren av produkten. Dessa rättsliga
rättigheter inskränks inte av vår garanti som visas nedan.

1.1. Garantivillkor
Garantiperioden börjar på inköpsdatumet. Spara originalkassakvittot på en säker plats.
Detta underlag krävs som bevis på köpet.
Om den här produkten inom tre år från inköpsdatumet visar sig ha en material- eller tillverkningsdefekt kommer vi – efter vårt eget gottfinnande – att reparera eller byta produkten kostnadsfritt åt dig. Den här garantin förutsätter att den defekta apparaten och inköpsbeviset (kassakvitto) lämnas in inom treårsperioden och det skriftligt beskrivs kort var felet
ligger och när det inträffade.
Om defekten täcks av vår garanti får du tillbaka den reparerade produkten eller en ny
produkt. Med reparationen eller utbytet av produkten inleds inte någon ny garantiperiod.

1.2. Garantiperiod och lagstadgade garantianspråk
Garantiperioden förlängs inte genom att garantin tas i anspråk. Detta gäller även för utbytta och reparerade delar. Skador och brister som eventuellt redan finns vid köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning. Reparationer efter utgången garantitid är avgiftsbelagda.

1.3. Garantiomfattning
Apparaten har tillverkats noggrant enligt stränga kvalitetsriktlinjer och samvetsgrant kontrollerats före leverans.
Garantin gäller för material- och tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte produktdelar som utsätts för normalt slitage, och därför kan anses vara slitdelar, eller skador på ömtåliga delar såsom omkopplare, batterier eller sådana som tillverkats av glas.
Den här garantin upphör när skadad produkt används eller underhålls på ett felaktigt sätt.
För att säkerställa korrekt användning av produkten ska alla instruktioner i bruksanvisningen följas. Användningssyften och åtgärder som det i manualen avråds från, eller varnas
mot, ska ovillkorligen undvikas.
Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk. Vid missbruk och
felaktig behandling, användning av våld, och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade serviceinrättning, förfaller garantin.

1.4. Bearbetning av garantianspråk
Följ anvisningarna nedan för snabb bearbetning av ditt ärende:
• Vi ber dig att vid alla förfrågningar ha kassakvittot och artikelnumret (t.ex. IAN 12345)
tillhands som bevis för köpet.
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• Artikelnumret står på typskylten, graverat, på titelsidan i din manual (nedan till vänster)
eller som en dekal på bak- eller undersidan.
• Om funktionsfel eller andra brister uppstår ska du först kontakta serviceavdelningen
som nämns nedan via telefon eller vårt kontaktformulär.
På www.lidl-service.com kan du hämta den här och många fler handböcker,
produktvideor och program.

1.5. Service
SE

Service Sverige
Hotline
 +46 8 50501393


Mån.–fre.: kl. 09.00 – 17.00

Använd kontaktformuläret på: www.mlap.info/contact
IAN: XXXXX

1.6. Leverantör/tillverkare/importör
Tänk på att följande adress inte är en serviceadress. Kontakta först ovannämnda servicecenter.
MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
TYSKLAND
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