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A=készülék=Öarancáája=káíÉrjÉd=mándÉn=Öóárá=ÜábáraI=amÉnnóábÉn=a=készülékÉí=családá=úszómÉdÉncéJ
nél=normálás=módon=üzÉmÉlíÉíákK=hözösséÖá=mÉdÉncéknél=íöríénő=Üasználaí=ÉsÉíébÉn=a=mándÉn=ÖaJ
rancáa=érvénóéí=vÉszíáK=

TKP= gavííások=
ü=

ü=

jándÉn= javííásí= szakműÜÉlóbÉn= kÉll= ÉlvéÖÉznáK= A= szállííás= kölíséÖÉá= a= vÉvőí= íÉrÜÉlákK= A=
készülék=Üasználaíának=ÜáánóaI=Élmaradása=nóomán=sÉmmálóÉn=káríérííésá=köíÉlÉzÉííséÖ=nÉm=
kÉlÉíkÉzákK==
Az= áru= szállííása= a= vÉvő= kockázaíára= íöríénákK= A= vÉvő= köíÉlÉsséÖÉI= ÜoÖó= áívéíÉlkor=
mÉÖÖóőződjön= az= áru= íökélÉíÉs= állaéoíárólI= ÉllÉnkÉző= ÉsÉíbÉn= káfoÖásaáí= a= fuvarozó=
szállííólÉvÉlérÉ= kÉll= fÉlvÉzÉínáI= majd= Ézí= TO= órán= bÉlül= íéríávÉvénóÉs= lÉvélbÉn= ás= mÉÖ= kÉll=
ÉrősííÉnáK===

clkTlp : A garancáálás csere semmálóen eseíben sem hosszabbííja meg az eredeíá garancáa
ádőíaríamáí.

TK4= A=Öarancáa=érvénóÉsséÖénÉk=korláíaá=
A garancáa nem vonatkozák az alábbá esetekre :

ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=NOKLNO=oldal=
1.=A=bÉszÉrÉléskor=ÜasználíI=Üarmadák=fél=álíal=szállííoíí=íÉrmékÉkrÉ=és=a=munkavéÖzésrÉK=
2.=A=nÉm=mÉÖfÉlÉlő=bÉszÉrÉlés=álíal=okozoíí=károkraK=
3.=A= módosííásokI= balÉsÉíÉkI= íúlzoíí= vízkÉzÉlésI= ÜanóaÖsáÖI= nÉm= ÉnÖÉdélóÉzÉíí= javííásokI= íűzkárI=
ÉláraszíásI= vállámlásI= faÖóásI= fÉÖóvÉrÉs= konflákíus= vaÖó= ÉÖóéb= rÉndkívülá= ÉsÉménó= álíal= okozoíí=
károkraK=
cIdvbibj: Arra a készülékreI amelóákkel kaécsolaíban nem íaríoííák be a jelen úímuíaíóban
leírí bázíonságáI beszerelésáI használaíá és karbaníaríásá uíasííásokaíI nem vonaíkozák a garancáa.
jándÉn=évbÉn=javííunk=a=íÉrmékÉánkÉn=és=a=szofívÉrÉkÉnK=Az=újabb=vÉrzáók=koméaíábálásÉk=a=réÖÉbbá=
modÉllÉkkÉlK=Az=új=vÉrzáók=frássííéséí=nÉm=lÉÜÉí=ÉlvéÖÉzíÉíná=a=Öarancáa=kÉrÉíén=bÉlülK=

TKR= A=Öarancáa=érvénóÉsííésÉ=
Továbbá=ánformácáókérí=a=jÉlÉn=Öarancáával=kaécsolaíban=kÉrÉssÉ=mÉÖ=ÉladójáíK=

TKS= goÖszabálóok=és=váíák=rÉndÉzésÉ=
ü=

gÉlÉn= ÖarancááraI= a= rÉklamácáó= ádÉjén= Üaíálóos= francáa= íörvénóÉk= és= olóan= Éuróéaá= vaÖó=
nÉmzÉíközá= szabálóok= vonaíkoznakI= amÉlóÉk= érvénóÉsÉk= crancáaorszáÖ= íÉrülÉíénK= sáíákI=
nézÉíÉlíérésÉk=ÉsÉíén=a=fÉlÉk=joníéÉlláÉr=város=_írósáÖáí=íÉkáníák=állÉíékÉsnÉkK==

U= hÖokvbwbTsÉabibj=
A=körnóÉzÉí=védÉlmÉ=alaévÉíő=foníossáÖúK=TársasáÖunk=Ézí=Üaíározoíían=szÉm=Élőíí=íaríjaK==
TÉrmékÉánkÉí= maÖas= mánőséÖűI= körnóÉzÉíkímélőI= újraÜasznosííÜaíó= anóaÖokból= és= alkaírészÉkJ
ből=íÉrvÉzíük=és=ÖóáríoííukK=bnnÉk=ÉllÉnérÉ=bázonóos=részÉk=íÉrmészÉíÉs=úíon=nÉm=bomlanak=ÉlK=
Az= Éuróéaá= körnóÉzÉívédÉlmá= dárÉkíívák= szabálóozzák= az= ÉlÉkíronákaá= Észközök= sÉlÉjíÉzéséíK= A=
mÉÖfoÖalmazoíí=cél=a=Üulladékok=mÉnnóáséÖá=és=vÉszélóÉsséÖá=csökkÉníésÉ=és=ÜasznosííásaI=vaJ
lamání=a=íÉrmékÉk=újraÜasznosííásának=ÉlősÉÖííésÉK==

=
A=íÉrmékÉánkÉn=fÉlíüníÉíÉíí=jÉlzés=a=szÉlÉkíívI=a=Üázíaríásáíól=ÉlkülönííÉíí=ÜulladéklÉrakásí=jÉlÉníáK==
hövÉíkÉzéskéééÉn=íálos=a=íÉrmékÉí=a=szabadban=Üulladékkéní=ÉlÜÉlóÉznáK==
*hérjük=váÖóÉ=ÉÖó=mÉÖfÉlÉlő=Üulladék=Öóűjíő=ÜÉlórÉK=
*ea=ÉÖó=Üasonló=működésű=készülékÉí=vásárolI=a=réÖáí=lÉadÜaíja=vásárláskor=ÉladójánakK=
=
dóáríóW=
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wac=a=gassÉs=
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