GARANCIALEVÉL - Pixie 650 multifunkciós tűzhely
A garancialevél, az alábbi feltételeknek megfelelően, ingyenes termékjavítást biztosít a
Szlovén Köztársaságban megvásárolt multifunkciós Pixie 650 tűzhelyre. Minden
garanciális javítás esetén a garanciát a garancia hordozójaként a Na Deželi d.o.o., Velike
Brusnice 7, 8321 Brusnice, Novo mesto nyújtja.

TERMÉK NEVE, MODELL, LEÍRÁS: Pixie 650 multifunkciós
tűzhely
A TERMÉK ÁTVÉTELÉNEK DÁTUMA: ___________________
AZ ELADÓ PECSÉTJE ÉS ALÁÍRÁSA: ____________________
GARANCIA: a Na Deželi d.o.o. biztosítja, hogy a termék az átvételi dátumtól számítva egy
(1) évig hibátlanul, és a gyenge anyag vagy gyenge gyártásból származó hiba nélkül fog
működni. A garancia Szlovénia területén érvényes.
Amennyiben ebben az időszakban a termék a rossz anyag vagy rossz gyártás miatt elromlik,
ezt a hivatalos szerviz ingyen javítja meg, vagy amennyiben a javítási idő negyvenöt napnál
tovább tart, új termékre cseréli. A biztosított szervizelésének és karbantartásának, a
pótalkatrészek és tartozékok beszerzésének időszaka a garancia letelte után három (3) év.
A garancia akkor érvényes, ha a hibás terméken kívül a megfelelően kitöltött garancialevelet
is mellékeli.
A jótállás nem érvényes, ha a termék típusát kitörölték, kicserélték vagy olvashatatlan.
A következő műveletek nem képezik a garancia részét:
- normál használat során keletkezett kopásból eredő karbantartás, javítás vagy alkatrészcsere
- minden olyan módosítás vagy változtatás, amely a termék használati célját javítaná,
- az alábbiakból eredő károk javítása:
1. helytelen használat,
2. nem hivatalos szerviz/személy által végzett javítások,
3. balesetek, villámütés, ...,
4. szállítás során történt kár/hiba, kivéve, ha a szállítást a hivatalos szervíz végezte,
5. a felhasználó által okozott mechanikai sérülés, törés, csavarodás.
Ez a garancia nem változtatja meg a Szlovén Köztársaságban hatályban lévő törvényes
fogyasztói jogokat. A garancia nem zárja ki az eladó hibáiból eredő fogyasztói jogokat.
HIVATALOS SZERVIZ:
Na Deželi d.o.o., Velike Brusnice 7, 8321 Brusnice, Novo mesto.
Telefon: +386 (0)30 351 731
A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKET NEM CSERÉLJÜK.
A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEK VÉTELÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSE NEM
LEHETSÉGES.
A GARANCIA IDEJE ALATT A TERMÉKET MEGJAVÍTJUK, EZÉRT A VÉTELÁR
VISSZAFIZETÉSE NEM SZÜKSÉGES.

