Robomow RX
Garantikort
Hva dekker denne garantien?
Denne begrensede garantien dekker defekter i materialer og utførelse i dette produktet, med de
unntak som fremgår under, og kun når den blir brukt under normale boligformål*.
* Normale boligformål defineres som bruk av produktet på samme eiendom som ditt primære
hjem. Bruk på mer enn ett sted regnes som kommersiell bruk og denne garantien vil ikke gjelde.
Hvor lenge varer garantien?
Garantien gjelder for en periode på tre år** (for RX20-modeller kjøpt i Europa), to år (for
RX12u- og RX20u-modeller kjøpt i Europa), eller ett år (for alle modeller kjøpt i USA) regnet fra
kjøpsdatoen.
Ett år garanti gis på batteriene, som begynner fra kjøpsdato.
Et produkt eller en del som er reparert eller erstattet under denne begrensede garantien, skal
være dekket for resten av den opprinnelige garantiperioden som gjelder for produktet eller
delen, eller i den lengste av de to. Produkttilbehør er garantert for en 6-måneders periode fra
kjøpsdatoen.
**Tredjeårs garanti etter registrering innen 90 dager fra første bruk, dekker kun arbeidskraft og
deler.
Hva dekker ikke denne garantien?
Den begrensede garantien dekker ikke transportkostnader av noe slag. Eieren bærer alt ansvar
for transport til en autorisert Robomow serviceleverandør, eller transportkostnader til en
autorisert Robomow serviceleverandør.
Selskapet garanterer ikke at driften av produktet vil være uten avbrudd eller feilfri.
Den begrensede garantien dekker ikke:
1.

Ethvert produkt som har blitt skadd eller gjort defekt:
b.

Som et resultat av bruk av produktet for andre formål andre enn dens normale tiltenkte
bruk;

c.

På grunn av bruk av produktet som ikke var i samsvar med brukerhåndboken, eller på
grunn av annet misbruk eller forsømmelse i bruken av produktet;

d.

På grunn av enhver skade forårsaket av uhell, mishandling eller tyveri;

e.

Som et resultat av bruk av vannslange eller annen væske for trykkrensing av
undersiden av produktet;

f.

Som et resultat av skade på knivbladet på grunn av steiner eller andre objekter på
plenen under drift;

g.

På grunn av bruk av deler ikke produsert eller solgt av Robomow;

h.

På grunn av modifisering av produktet eller en av delene;

i.

Som et resultat av service utført av noen andre enn en autorisert Robomowserviceleverandør;

j.

Ved upassende transport eller emballering når du returnerer produktet til en autorisert
Robomow-serviceleverandør;

k.

Som et resultat av feil batterivedlikehold og/eller feil ladeprosess (bruk av andre
strømforsyninger eller ladere), eller manglende forberedelser av klipperen eller
batteriet før en periode med ikke-bruk (før vinterstid).

l.

Ved feil installasjon eller enhver kostnad eller skade assosiert med feil installasjon av
produktet.

2.

Regelmessig vedlikehold, vinterservice, kvessing av blad, inspeksjon, normal slitasje av
forbruksdeler.

3.

Kosmetiske skader som riper og bulker, falmet eller misfargede deksler og plast.

4.

Kommersiell eller yrkesmessig bruk av produktet.

5.

Miljøskader og/eller mangler som skyldes at produkt har blitt forlatt ute i vinter og snøvær,
og fra å ikke følge Robomows instruksjoner for vinterlagring.

6.

Defekter som skyldes force majeure, for eksempel lyn, flom, brann eller feil spenning.

7.

Reparasjoner som er nødvendige på grunn av vannskader unntatt eksponering for regn eller
vanningssprinklere.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan også ha andre rettigheter som
varierer fra stat til stat.

