5. GARANTIN GÄLLER INTE FÖR ANDRA FEL ÄN
MATERIAL- OCH UTFÖRANDEFEL. FÖLJANDE PUNKTER
TÄCKS INTE AV GARANTIN:
	Regelbunden granskning, underhåll, reparation och utbyte
på grund av normalt slitage.
	Felaktig användning eller missbruk, inklusive - men inte uteslutande
begränsat till - utelämnande att använda denna produkt för dess
normala syfte eller i enlighet med instruktionerna för drift och
underhåll.
	Användning av produkten tillsammans med tillbehör som inte
är godkända för användning tillsammans med denna produkt.
	Programvaruuppgradering på grund av förändringar
i nätverksparametrarna.
	Fel på produkten på grund av en felaktig installation eller användning som inte överensstämmer med tillämpliga tekniska eller
säkerhetsrelaterade standarder, eller på grund av försumlighet av
instruktionerna i produktens manual.
	Olyckor eller orsaker som ligger utanför kontroll av Global Mobile
Communications, som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld och
ordningsstörningar.
	Obehöriga ändringar gjorts på produkten, så att produkten motsvarar lokala eller nationella tekniska standarder i länder för vilka
produkten inte ursprungligen konstruerats.
	Batteriskador på grund av överladdning eller underlåtenhet
att följa de särskilda instruktioner för hantering av batterier som
finnes i produktens manual.
	Reparationer som utförs av en icke auktoriserad serviceverkstad
eller av en obehörig person.

	Modell-, serie / LMEI- eller produktnumret på produkten har
ändrats, raderats, gjorts oläsligt eller tagits bort.
	Batterierna laddades med laddare som inte är godkänd för den
aktuella produkten.
	Produkten utsattes för vätskor / kemikalier av något slag och /
eller extrema temperaturer, väta eller fukt, som var utanför den
deklarerade IP säkerhetsklassen.
	En tätning på batterihuset eller battericellerna har brutits eller
visar tecken på förändring.
ANSVARSFRISKRIVNING
	Global Mobile Communications ansvarar inte för utrustning som omfattas av garantin, även om Produkter som ej omfattas av garantin p.g.a
förlust av SIM-kortet eller för förlusten av minnesdata. Global Mobile
Communications ansvarar inte för skada på egendom, driftstopp, hyra
eller hyrd utrustning, resekostnader, förlorade vinster, eller liknande.
Ansvaret för Global Mobile Communications är begränsad till inköpsvärdet av produkten.
6.	Köparens rätt till tillämplig av nationell lagstiftning, köparens
rättigheter gentemot säljaren liksom andra rättigheter som härrör från
köpeavtalet, kommer inte att påverkas av denna garanti. Denna garanti
är köparens enda och exklusiva rättsmedel och varken Global Mobile
Communications eller dess dotterbolag är ansvariga för eventuella
skador eller följdskador eller för kränkning av den lagliga eller avtalade garantiskyldigheten för denna produkt.
7.	Reparerade eller utbytta produkter kan innehålla nya och / eller
renoverade komponenter och utrustning.
Global Mobile Communications Ltd.
Telefon +44 (0) 1327 301667
Fax
+44 (0) 1327 301388

GARANTIBEVIS / GARANTIKORT
PRODUKTINFORMATIONER [PRODUKTINFORMATION]

Produktnavn [Produktnamn]

Serienummer [Serienummer]

Købsdato [Inköpsdatum]

KØBERINFORMATION [KÖPARENS UPPGIFTER]

FORHANDLERINFORMATION [SÄLJARENS UPPGIFTER]

Navn [Namn]

Navn [Namn]

Adresse [Adress]

Adresse [Adress]

Telefonnummer [Telefonnummer]

Telefonnummer [Telefonnummer]

E-mailadresse [E-postadress]

E-mailadresse [E-postadress]

Dato / underskrift [Datum / Underskrift]

Dato / stempel / underskrift [Datum / Stämpel / Underskrift]

BEMÆRK
VARNING

Sørg for at garantibeviset for køb af produktet er korrekt udfyldt af dig og forhandleren, da dette ellers
kan påvirke din garanti. For mere information, besøg venligst: www.DEWALTPHONES.com/service
Var vänlig se till att garantikortet är korrekt ifyllt av dig och försäljaren vid produktens köp annars kan
det påverka din garanti. För mer information, besök: www.DEWALTPHONES.com/service
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Mobile Communications Service Center kommer inte att ersättas.
Garantin täcker inte reparationer eller skador som härrör från sådana
reparationer.
4. R
 eparationer eller ersättning enligt garanti, berättigar ej till en
förlängning eller en ny början av garantiperioden. Reparationer och
direkt ersättning under garantiperioden kan göras med funktionellt
likvärdiga utbytesenheter.

DA

GARANTIBEVIS

Global Mobile Communications yder på dette produkt en garanti mod
materiale- og forarbejdningsfejl i en periode på fireogtyve (24) måneder
(seks (6) måneder for følgende sliddele og tilbehør: batterier, opladere,
headsets, kabler). Garantiperioden begynder med købet hos forhandleren
(dato slutkundefaktura). Garantien for dette produkt kan også hævdes
i andre lande - se www.DEWALTPHONES.com/service - for så vidt dette
produkt er blevet markedsført i det pågældende land. Hvis produktet
i garantiperioden under normale drifts- og vedligeholdelsebetingelser
viser sig at være defekt, skal du kontakte den forhandler, hvor produktet
oprindeligt blev købt, eller direkte via vores hotline. Erstatningsansvaret
hos Global Mobile Communications og det autoriserede servicecenter er
begrænset til omkostningerne ved reparation og / eller udskiftning af de
produkter, der er omfattet af garantien.
For yderligere information kan du besøge os på
www.DEWALTPHONES.com/service.
Registrer venligst dit produkt på
www.DEWALTPHONES.com/registration for at få de
seneste opdateringer og for mere produktinformation.
GARANTIBESTEMMELSER
1.	Garantien gælder kun, hvis garantibeviset er udfyldt korrekt og
efter fremlæggelse af bevis for køb bestående af original kvittering
eller kassebon (eller en kopi) med købsdatoen, forhandleren navn,
produktnavn, serienummer / IMEI-nummer og produktnummeret.
Global Mobile Communications forbeholder sig ret til at nægte at
udføre garantiservice, hvis ovenstående oplysninger er fjernet eller
ændret efter købsdatoen.
2.	Globale Mobile Communications forpligter sig til at reparere
det defekte produkt eller udskifte dette efter eget skøn (serviceudskiftnings-enhed).
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Global Mobile Communications forhandler eller et autoriseret servicecenter. Udgifterne
til reparationer, der er blevet udført af uautoriserede Global Mobile

Communications servicecentre, vil ikke blive refunderet. Garantien
dækker ikke reparationer eller skader, der i givet fald opstår som følge
af sådanne reparationer.
4. R
 eparationer eller udskiftning under garantien berettiger ikke til en
forlængelse eller en ny begyndelse af garantiperioden. Reparationer
og direkte udskiftning indenfor rammerne af garantien kan ske med
funktionelt tilsvarende udskiftningsenheder.
5.	GARANTIEN GÆLDER IKKE NÅR ANDRE FEJL END
MATERIALE- ELLER FORARBEJDNINGSFEJL BLEV
FASTSLÅET. FØLGENDE PUNKTER ER IKKE OMFATTET
AF GARANTIEN:
	Regelmæssige undersøgelses-, vedligeholdelses-, reparationsog udskiftningarbejder som følge af almindelig slitage.
	Forkert brug eller misbrug, herunder - men ikke udelukkende
begrænset til - undladelse af at bruge dette produkt til dets
normale formål eller i uoverensstemmelse med drifts- og
vedligeholdelsesvejledningen.
	Brug af produktet sammen med tilbehør, der ikke er godkendt
til brug med dette produkt.
	Softwareopgradering betinget af ændringer i netværksparametrene.
	Svigt af produktet på grund af en defekt installation eller en anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med gældende tekniske eller
sikkerhedsrelaterede standarder, eller på grund af undladelse af at
overholde instruktionerne i produktets manual.
	Uheld eller årsager, der er uden for Global Mobile Communications
kontrol, forårsaget af lynnedslag, vand, ild og offentlige uroligheder.
	Uautoriserede ændringer foretaget på produktet, så produktet
overholder lokale eller nationale tekniske standarder svarer i lande,
til hvilke produktet ikke oprindeligt er konstrueret.
	Batteriskader som følge af overopladning eller manglende
overholdelse af de særlige anvisninger for håndtering
af batterier i produktmanualen.
	Reparationer udført af uautoriseret servicecentre eller af
en uautoriseret person.
	Model-, serie- / IMEI- nummer eller produktnummeret på produktet

er ændret, slettet, gjort uigenkendelig eller fjernet.
	Batterierne blev ladet med opladere, der ikke er godkendt til det
pågældende produkt.
	Produktet blev udsat for væsker / kemikalier af nogen art og /
eller ekstreme temperaturer, væde eller fugt, der var uden for den
deklarerede IP beskyttelsesgrad.
	En forsegling på batterihuset eller battericellerne er blevet brudt,
eller viser tegn på manipulation.
ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI
Global Mobile Communications er ikke ansvarlig hverken for enheder
omfattet af garantien, eller enheder udenfor garantien for tabet
af SIM-kortet eller bortkomst af hukommelsesdata. Global Mobile
Communications er ikke ansvarlig for formueskader, nedetider,
leje- eller leaset udstyr, rejseudgifter, tabt fortjeneste eller lignende.
Erstatningsansvar Global Mobile Communications´s erstatningsansvar
er begrænset til indkøbsværdien af produktet.

6. Køberens rettigheder i henhold til den til enhver gældende nationale
lovgivning, dvs. de rettigheder hos køber, der er afledt af købekontrakten
overfor sælger samt andre rettigheder, vil ikke blive påvirket af denne
garanti. Denne garanti er køberens eneste og eksklusive retsmiddel, og
hverken Global Mobile Communications eller dets datterselskaber er
ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader eller for overtrædelse
af len lovbestemt eller kontraktsbestemt garantiforpligtelse for dette
produkt.
7. Reparerede eller udskiftede produkter kan indeholde nye og / eller
renoverede komponenter og enheder.
Global Mobile Communications Ltd.
Telefon +44 (0) 1327 301667
Fax
+44 (0) 1327 301388
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GARANTIKORT

Global Mobile Communications utfärdar för denna produkt en garanti som
gäller för material- och utförandefel under en period av tjugofyra (24)
månader (sex (6) månader för följande förbrukningsartiklar och tillbehör:
batterier, laddare, headset, kablar). Garantiperioden börjar vid inköp hos
säljare (slutdatum kundfaktura). Garantiservice för denna produkt kan
även krävas i andra länder, om produkten har saluförts i landet - se
www.DEWALTPHONES.com/service. Om produkten under garantiperiodens
gällande visar sig vara defekt under normala drifts- och underhållsförhållanden , kontakta återförsäljaren där produkten ursprungligen köptes
eller vänd dig direkt till vår hotline. Global Mobile Communications och
auktoriserade serviceverkstadens reparationsskyldighet är begränsad till
kostnaden för reparation och/eller utbyte av de produkter som omfattas
av garantin.
För ytterligare information besök oss på
www.DEWALTPHONES.com/service.
Vänligen registrera din produkt på
www.DEWALTPHONES.com/registration för att erhålla de
senaste uppdateringarna och produktinformationen.
GARANTIVILLKOR
1.	Garantin gäller endast om garantikortet är korrekt ifyllt och mot
uppvisande av inköpsbevis bestående av ursprungligt inköpskvitto
eller kassakvitto (eller kopia) med inköpsdatum, återförsäljarens
namn, produktnamn, serienummer / IMEI-nummer och produktnumret.
Global Mobile Communications förbehåller sig rätten att vägra utföra
garantiservice om denna information tagits bort eller ändrats efter
inköpsdatum.
2.	Global Mobile Communications åtar sig att reparera den defekta
produkten eller ersätta efter eget gottfinn (serviceutbytesenheten).
3.	Garantireparationer måste utföras av en auktoriserad Global Mobile
Communications återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.
Kostnaden för reparationer som genomförs av ett obehörigt Global

