Toolmate 5 vuoden rajoitettu takuu
Kaikki Toolmate-työkalut tarkastetaan ennen toimituksia. Näin
varmistetaan, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen
laadun. Tämä viiden vuoden takuu kattaa vain alkuperäiset
Toolmate-sähkötyökalut ja muut alkuperäiset Toolmate-tuotteet,
joissa on Toolmaten 5 vuoden takuulogo (ks. kuva).

5 vuoden rajoitettu takuu – mitä takuu kattaa?
Toolmate-tuotteille myönnetään takuu materiaalivikojen osalta
viiden (5) vuoden ajaksi alkuperäisestä ostopäivästä. Takuun
ehtona on ostajan esittämä todiste alkuperäisestä ostopäivästä
ja myyntihinnan maksamisesta. Todisteena hyväksytään alkuperäinen ostokuitti tai muut riittävät ostajan esittämät asiakirjat.

Poikkeukset
Tämä takuu ei missään tapauksessa kata seuraavia:
•
Akun käyttöikä, sillä se vaihtelee käyttötavan ja akun tyypin
mukaan.
•
Sähkötyökalujen mukana myydyt tarvikkeet, kuten poranterät, kärjet jne.
•
Normaalissa käytössä kuluvat osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos materiaalivika tai tuotteen vika
johtuu jostakin seuraavista:
•
Myöhemmät korjaukset tai muutokset, jotka on tehnyt tai
joita on yrittänyt tehdä joku muu kuin valtuutettu Toolmatejälleenmyyjä tai sen nimittämä asentaja.
•
Sopimattomien osien käyttö.
•
Normaali kuluminen.
•
Virheellinen käyttö, kuten Toolmate-tuotteen liiallinen
kuormittaminen, virheellinen huolto, laiminlyönti tai onnettomuus.
•
Toolmate-tuotteen käyttö osittaisen vian syntymisen jälkeen.
•
Toolmate-tuotteen käyttö virheellisten tarvikkeiden kanssa.

Jos Toolmate-tuotteeseen tulee vika
Jos Toolmate-tuotteessa havaitaan materiaalivika 5 vuoden
takuujakson aikana, koko Toolmate-tuote ja siihen liittyvät
osat on toimitettava myyjälle tai valtuutetulle Toolmate-jälleenmyyjälle (ks. www.toolmate.info) tarkastusta ja mahdollista korjausta varten. Takuun alaisuuteen kuuluvat tarpeelliset korjaukset ovat ilmaisia. Myyjä / valtuutettu Toolmate-jälleenmyyjä voi
harkintansa mukaan korjauttaa tuotteen tai korvata sen uudella.

Vastuunrajaukset
Tämän takuun määräajat koskevat alkuperäisiä Toolmatetuotteita, joissa on 5 vuoden takuulogo (ks. kuva). Muuta kuin
edellä esitettyä takuuta ei myönnetä.
Toolmate A/S ei myönnä mitään oletettuja takuita, joiden ehdot
eivät täytä edellä esitettyä.
Toolmate A/S ei missään tapauksessa vastaa satunnaisista,
erityisistä tai rangaistuksenomaisista korvausvaatimuksista tai
kustannuksista, oikeudellisista kuluista, kuluista tai viiveistä,
kuten tuottojen menettäminen, joiden väitetään johtuvan alkuperäisen Toolmate-tuotteen materiaalien vioista tai vaurioista.
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