Toolmate 5 års begrænset garanti
Alt værktøj fra Toolmate bliver testet, før det forlader fabrikkerne
for at sikre, at vores kunder får den bedste kvalitet. Garantien
på 5 år dækker kun originalt el-værktøj fra Toolmate og andre
originale Toolmate-produkter, som er mærket med Toolmates 5
års garanti-logo (som vist nedenfor).

5 års begrænset garanti - hvad dækker det?
Toolmates produkter leveres med en 5 års garanti mod materialefejl. Garantien gælder i 5 år fra datoen for det oprindelige
køb. Garantien er betinget af, at køberen kan fremvise dokumentation for datoen for det oprindelige køb og købsprisen i
form af originalkvittering eller anden behørig dokumentation.

Undtagelser fra garantien
Garantien dækker ikke:
•
batterilevetid, eftersom den varierer alt efter brug og batteritype.
•
tilbehør solgt sammen med el-værktøj, f.eks. bor, bits m.v.
•
dele, som udsættes for almindeligt slid og ælde ved normal
brug.
Garantien dækker ikke fejl i materiale eller udførelse, der måtte
opstå som følge af:
•
reparationer eller ændringer, der er foretaget eller forsøgt
foretaget af andre end en autoriseret Toolmate-forhandler
eller reparatør anbefalet af Toolmate.
•
brug af ukurante dele.
•
almindeligt slid og ælde.
•
misbrug, herunder overbelastning af Toolmates produkt ud
over dets kapacitet, utilstrækkelig vedligeholdelse, misligholdelse eller uheld.
•
anvendelse af Toolmates produkt efter delvis defekt.
•
anvendelse af Toolmates produkt sammen med upassende
tilbehør.

Ved defekt produkt fra Toolmate
Hvis der opstår materialefejl på dit produkt fra Toolmate inden
for garantiperioden, skal hele produktet, inklusiv tilhørende
dele, forevises sælgeren/autoriseret Toolmate-forhandler (se
www.toolmate.info) for nærmere undersøgelse og eventuel
reparation. Ved reparation, som er dækket af garantien, vil der
ikke blive opkrævet betaling for reparationen. Sælgeren/den
autoriserede Toolmate-forhandler er berettiget til efter eget skøn
at reparere eller udskifte et defekt produkt.

Ansvarsfraskrivelse
Vilkårene for denne garanti gælder specifikt for originale
produkter fra Toolmate, som er mærket med Toolmates 5 års
garanti-logo (som vist nedenfor). Der ydes ingen anden garanti
end ovenstående garanti.
Toolmate A/S fraskriver sig enhver underforstået garanti ud over
de vilkår, som fremgår af ovennævnte.
Toolmate A/S ifalder intet som helst ansvar for tilfældige,
specielle eller pønalt begrundede følgeskader eller for omkostninger, advokatsalærer, udgifter eller forsinkelser, herunder,
men ikke begrænset til, tab af fortjeneste i anledning af påstået
defekt eller fejl i materiale eller udførelse på et originalt produkt
fra Toolmate.
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