Toolmate fem års begränsad garanti
För att säkerställa högsta kvalitet för våra kunder inspekteras
alla Toolmate verktyg innan de lämnar fabriken. Denna femåriga
garanti omfattar endast Toolmate original elverktyg och andra
Toolmate originalprodukter märkta med logotypen för Toolmate
femåriga garanti (se illustration nedan).

Fem års begränsad garanti – vad omfattas?
Toolmate produkter garanteras vara fria från materialfel under
en tid av fem (5) år från ursprunglig inköpsdag. Denna garanti
förutsätter att köparen styrker datum för ursprungligt köp och
betalning av köpeskillingen genom att förete originalkvitto eller
annan relevant dokumentation.

Undantag
Denna garanti omfattar aldrig följande:
•
batteriers livstid, då denna varierar beroende på användning och typ av batteri,
•
tillbehör som säljs tillsammans med elverktyg, som borr,
bits etc. samt
•
delar som genom normal användning utsätts för slitage och
nötning.
Denna garanti gäller inte om materialfel eller skada på produkten orsakats av:
•
reparation eller ändring som gjorts eller försökt göras av
annan än auktoriserad Toolmate-återförsäljare eller av
sådan utsedd reparatör,
•
att delar som inte uppfyller specifikationerna använts,
•
normalt slitage,
•
felaktig användning, däribland överbelastning av Toolmateprodukten utöver dess kapacitet, olämpligt underhåll,
oaktsamhet eller olyckshändelse,
•
att Toolmate-produkten använts efter ett partiellt haveri
samt
•
att Toolmate-produkten använts med olämpliga tillbehör.

Så gör du vid ett fel på en Toolmate-produkt
Om din Toolmate-produkt under den femåriga garantitiden uppvisar ett materialfel måste hela Toolmate-produkten inklusive
tillhörande delar lämnas till säljaren/en auktoriserad Toolmateåterförsäljare (se www.toolmate.info) för granskning och
eventuell reparation. Inga kostnader debiteras för berättigad
reparation som täcks av denna garanti. Säljaren/auktoriserad
Toolmate-återförsäljare är behörig att besluta om produkten ska
genomgå berättigad reparation eller om en defekt produkt ska
bytas ut.

Ansvarsfriskrivning
Villkoren i denna garanti avser endast Toolmate originalprodukter märkta med en logotyp för femårig garanti (enligt illustration
nedan) och ingen annan utfästelse än den ovan angivna görs.
Toolmate A/S friskriver sig från eventuell underförstådd utfästelse utöver ovan angivna villkor.
Toolmate A/S ska under inga omständigheter ansvara för oförutsedd, särskild eller straffskadeståndsgrundande skada eller för
kostnad, rättsligt arvode, utgift eller dröjsmål, däribland, men
utan begränsning till, utebliven vinst som påstås vara en följd av
fel eller brist i material i en Toolmate originalprodukt.
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