Robomow RX
Garantisedel
Vad täcker garantin?
Denna begränsade garanti täcker defekter i material och tillverkning på denna produkt, med
undantagen som anges nedan, när den endast används under normalt privat bruk*.
* Normalt privat bruk betyder att produkten används på den tomt där ditt primära hem är beläget.
Användning på mer än en plats betraktas som kommersiell användning, och i sådana fall gäller
inte garantin.
Hur länge gäller garantin?
Denna garanti gäller under en period på tre år** (för RX20-modeller inköpta i Europa), två år (för
RX12u and RX20u-modeller inköpta i Europa) och ett år (för alla modeller inköpta i USA) från
inköpsdatumet.
Ett års garanti för batteriet, med början från inköpsdatumet.
En produkt eller del som repareras eller byts ut under denna begränsade garanti skall täckas
under återstoden av den ursprungliga garantiperioden som gäller för produkten eller delen, eller
6 månader, den längre av de två. Produkttillbehör garanteras under en period av 6 månader från
inköpsdatum.
**Tre års garanti vid registrering inom 90 dagar från första användning, täcker endast arbete och
delar.
Vad täcker inte garantin?
Den begränsade garantin täcker inte någon form av transportkostnader. Ägaren bär allt ansvar
för att transportera produkten till närmaste auktoriserade Robomow-serviceleverantör eller
transportkostnader till en auktoriserad Robomow-serviceleverantör.
Företaget garanterar inte att driften av produkten kommer att vara oavbruten och felfri.
Den begränsade garantin täcker inte:
1.

Produkter som har skadats eller blivit defekta:
b.

Som ett resultat av användning av produkten annat än till normal avsedd användning;

c.

På grund av underlåtenhet att använda produkten i enlighet med bruksanvisningen,
eller på grund av annat missbruk eller försummelse vid användningen av produkten;

d.

På grund av skador orsakade av olyckshändelse, missbruk, stöld;

e.

Till följd av användning av vattenslang eller någon annan typ av vätska för att rengöra
gräsklipparens undersida;

f.

Till följd av skador på kniven på grund av att stenar eller andra föremål finns på
gräsmattan under drift;

g.

Genom användning av delar som inte tillverkats eller sålts av Robomow;

h.

Genom modifiering av produkten eller en av dess delar;

i.

Till följd av service av någon annan än en behörig Robomow-serviceleverantör;

j.

Genom felaktig transport eller förpackning när produkten skickas tillbaka till en
behörig Robomow-serviceleverantör;

k.

Till följd av felaktig batterivård och/eller felaktiga laddningsprocedurer (användning
av en annan strömförsörjning eller laddare), eller underlåtenhet att förbereda
gräsklipparen eller batteriet på rätt sätt vid perioder då de inte används (innan vintern).

l.

Genom felaktig installation eller eventuella kostnader eller skador i samband med
felaktig installation eller användning av produkten.

2.

Regelbundet underhåll, vinterservice, knivslipning, inspektion, rimligt slitage på
förbrukningsdelar.

3.

Kosmetiska skador som repor och bucklor, bleka eller missfärgade kåpor och plaster.

4.

Kommersiell eller professionell användning av produkten.

5.

Miljöskador och/eller defekter till följd av att produkten lämnades ute under vintern och i
snöigt väder, och från att inte följa Robomows instruktioner för vinterförvaring.

6.

Fel på grund av force majeure, till exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig
spänning.

7.

Reparationer som är nödvändiga på grund av vattenskador förutom exponering till regn eller
vattenspridare.

Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som
varierar från land till land.

