3 års garanti
- mærket til hus- og bygningsteknik. Porteføljen forbinder kvalitet, funktionalitet og design i en harmonisk
treenighed. Derfor tilbyder vi en udvidet 3-årig garanti på alle
-produkter.

Producent-garanti-betingelser
Garantiudsteder: Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad Straße 1, D-92240 Hirschau
Gyldighedsområde: Den Europæiske Union og Schweiz
Stand: 08.02.2021
1) Nye enheder og disses komponenter, som på grund af fabrikations- og/eller materialefejl, viser defekt inden for 3 år fra
købsdatoen, kan efter eget valg gratis repareres eller udskiftes med med en teknisk tilsvarende enhed gennem Conrad
Electronic. For sliddele (for eksempel batterier, pærer og så videre) gælder denne garanti 6 måneder fra købsdatoen.
Ved anvendelse af garantien bedes du sende din defekte enhed sammen med en nøjagtig fejlbeskrivelse og dit købsbevis
tilbage til os.
• For kunder i Tyskland og ikke yderligere udpegede lande:
		 Conrad Electronic SE, Service Center, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau
• For kunder i Østrig:
		 Conrad Electronic GmbH & Co KG, Durisolstraße 2, 4600 Wels
• For kunder i Schweiz:
		 Conrad Electronic AG, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau
Du kan naturligvis også aflevere artiklen i en af vores Conrad-filialer.
Fremgangsmåden ved forsendelse af produktet finder du i serviceområdet i vores web-shop.
Uafhængig heraf gælder den lovbestemte reklamationsret tillige.
2) Denne garanti gælder ikke, hvis defekten opstår på grund af forkert brug, ukorrekt installation af enheden og/eller manglende
overholdelse af instruktioner i brugervejledningen/manualen.
3) Tab af data og følgeskader kan ikke fremsættes i henhold til denne garanti.
4) Er reparation eller ombytning ikke mulig på grund af virksomhedsmæssige eller andre årsager, erstattes kunden med
refundering af købsprisen. Beslutningen om forekomsten af økonomiske eller andre årsager, som ikke gør reparation eller
ombytning muligt, foreligger alene på skøn foretaget af Conrad Electronic. Med tilbagebetaling af købsprisen har Conrad
Electronic opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser.
5) Ved reparation eller ombytning starter garantiperioden ikke forfra.
6) Dit købsbevis med købsdato gælder som garantibevis. Garantien gælder kun for køber og kan ikke overføres.
7) Såfremt Conrad Electronic ombytter en vare eller erstatter købsprisen i henhold til garantien, gælder allerede fra aftaledagen,
at ejerskabet af den ombyttede / erstattede vare overgår gensidigt, enten fra Conrad Electronic til kunden eller omvendt, i de
tilfælde hvor Conrad Electronic får returneret en vare fra kunden eller omvendt hvor kunden modtager en ombytningsvare
eller købspriserstatning fra Conrad Electronic.
8) Dine lovmæssige rettigheder over for os i den købskontrakt, som vi har indgået, begrænses på ingen måde af dette løfte om
garanti. Dette garantitilsagn berører især ikke eventuelle lovbestemte garantirettigheder over for os.
Hvis købssagen er mangelfuld, kan du derfor under alle omstændigheder henvende dig til os inden for rammerne af den
lovbestemte garanti, uanset om der er tale om et garantitilfælde eller et krav om garanti.

