Robomow RX
Garantibevis
Hvad dækker denne garanti?
Denne begrænsede garanti dækker defekter i materialer og fabrikationsfejl på dette produkt, med
de undtagelser, anført nedenfor, når den kun anvendes i private husholdninger*.
*En privat husholdning defineres som brug af produktet på den grund, hvor dit primære hjem
findes. Hvis produktet bruges på mere end ét sted anses det for kommercielt brug, hvorfor denne
garanti frafalder.
Hvor lang er garantidækningen?
Denne garanti dækker i en periode på tre år fra købsdatoen** (på RX20 pro-modeller købt i
Europa), to år (på RX12u og RX20u-modeller købt i Europa), eller et år (på alle andre modeller købt
i USA).
En etårig garanti gives på batterierne, begyndende fra købsdatoen.
Et produkt eller en reservedel, der repareres eller udskiftes under denne begrænsede garanti,
dækkes i resten af den oprindelige garantiperiode gældende for produktet eller reservedelen eller
i 6 måneder, men altid den længste periode af de to. Produkttilbehør er omfattet af garantien i 6
måneder fra købsdatoen.
**Tre års garanti ved registrering inden for 90 dage fra første ibrugtagning, dækker kun
arbejdsløn og reservedele.
Hvad dækker denne garanti ikke?
Den begrænsede garanti dækker ikke nogen form for transportomkostninger. Ejeren har selv hele
ansvaret for at bringe Produktet til den nærmeste autoriserede Robomow serviceudbyder, eller for
transportomkostningerne til en autoriseret Robomow serviceudbyder.
Producenten garanterer ikke at driften af dette Produkt vil være uden afbrydelser eller fejlfri.
Den begrænsede garanti dækker ikke:
1.

Ethvert produkt, der er blevet beskadiget eller gjort defekt:
b.

Som et resultat af anden anvendelse af Produktet, end den normale tilsigtede
anvendelse;

c.

Med fejlårsag grundet i manglende anvendelse af Produktet i overensstemmelse med
brugervejledningen, eller på grund af anden fejlagtig anvendelse eller manglende
vedligeholdelse af Produktet;

d.

På grund af skader forårsaget af uheld, fejlagtig brug, tyveri;

e.

Som et resultat af anvendelse af vandslange eller nogen form for væske til trykrensning
af undersiden af Produktet;

f.

Som et resultat af skader på klingen på grund af sten eller andre genstande fundet på
græsplænen under drift;

g.

Ved anvendelse af dele, der ikke er produceret eller solgt af Robomow;

h.

Ved ændring af produktet eller dele heraf;

i.

Som et resultat af service af andre end en autoriseret Robomow serviceudbyder;

j.

Ved forkert transport eller indpakning ved returnering af Produktet til en autoriseret
Robomow serviceudbyder;

k.

Som resultat af forkert batterivedligeholdelse og/eller forkert opladning (anvendelse
af anden strømforsyning) eller oplader eller på grund af manglende, korrekt
forberedelse af plæneklipperen eller batteriet før en periode uden anvendelse (inden
vinteropbevaring).

l.

Ved forkert installation eller enhver omkostning i forbindelse med skader forbundet
med forkert installation eller forkert anvendelse af produktet.

2.

Regelmæssig vedligeholdelse, vinterservice, klingeslibning, inspektion, slid eller ælde af
forbrugsdele.

3.

Kosmetiske skader såsom ridser og buler, falmede eller misfarvede skjolde og plastdele.

4.

Kommerciel eller professionel anvendelse af Produktet.

5.

Miljøbetingede produktskader, som opstår fordi produktet er blevet efterladt udenfor om
vinteren, og Robomows instruktioner om vinteropbevaring dermed ikke er blevet fulgt.

6.

Fejl på grund af force majeure, for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, brand, forkert
spænding.

7.

Reparationer på grund af vandskader, som er opstået på grund af andet end regn eller
sprinklere.

Denne garanti giver dig specifikke, juridiske rettigheder. Du kan have ydeligere rettigheder i
henhold til dit lands regler og bestemmelser.

