ANSVARSFRASKRIVELSE
	Global Mobile Communications er verken ansvarlige ved apparater
som faller inn under garantien aller ved apparater som faller utenfor
garantien for tap av SIM-kort hhv. tap av lagringsdata. Global Mobile
Communications er ikke ansvarlig for formueskader, nedetid,
utstyr som må lånes, kjøreutgifter, tap av fortjeneste eller lignende.
Ansvarligheten til Global Mobile Communications er begrenset til
anskaffelsesverdien til produktet.
6.	K jøperen rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning, dvs.
rettighetene til kjøperen overfor selgeren som er gitt ut fra kjøpekontrakten og andre rettigheter, berøres ikke av denne garantien. Denne
garantien er kjøperens eneste og utelukkende rettsmiddel og verken
Global Mobile Communications eller deres datterselskap er ansvarlige
for kollateral skade eller følgeskade eller for brudd på en lovfestet
eller kontraktsmessig garantiforpliktelse for dette produktet.
7.	Reparerte eller utskiftede produkter kan inneholde nye og/eller
bearbeidede komponenter og apparater.
Global Mobile Communications
Telefon +44 (0) 1327 301667
Telefaks +44 (0) 1327 301388

TAKUUKORTTI / GARANTIKORT
TUOTESELOSTE [PRODUKTINFORMASJON]

Tuotenimi [Produktbetegnelse]

Sarjanumero [Serienummer]

Ostopäivä [Kjøpsdato]

OSTAJAN TIEDOT [KJØPSINFORMASJON]

JÄLLEENMYYJÄN TIEDOT [FORHANDLERINFORMASJON]

Nimi [Navn]

Nimi [Navn]

Osoite [Adresse]

Osoite [Adresse]

Puhelinnumero [Telefonnummer]

Puhelinnumero [Telefonnummer]

Sähköpostiosoite [E-post]

Sähköpostiosoite [E-post]

Päiväys / Allekirjoitus [Dato / underskrift]

Päiväys / Leima / Allekirjoitus [Dato / stempel / underskrift]

HUOMIO
OBS!

Varmista, että sinä ja jälleenmyyjä täytätte takuukortin asianmukaisesti tuotteen ostohetkellä, muuten
tämä saattaa vaikuttaa takuuvaateisiin. Lisätietoja osoitteessa: www.DEWALTPHONES.com/service
Vennligst sørg for at garantikortet er korrekt utfylt av deg og forhandleren ved kjøp av produktet, ellers kan
det ha innvirkning på ditt garantikrav. Ytterligere informasjon på: www.DEWALTPHONES.com/service
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5. GARANTIEN GJELDER IKKE DERSOM DET OPPSTÅR ANDRE
FEIL ENN MATERIAL- ELLER PRODUKSJONSFEIL. FØLGENDE
PUNKTER DEKKES IKKE AV GARANTIEN:
	Regelmessig kontroll-, vedlikeholds-, reparasjons- og utskiftingsarbeid etter normal slitasje.
	Feil bruk eller misbruk, medregnet – men ikke utelukkende
begrenset til dette – unnlatelse av å bruke dette produktet slik det
skal brukes eller i overensstemmelse med bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.
	Bruk av produktet i forbindelse med tilbehør som ikke er tillatt for
anvendelse sammen med dette produktet.
	Software oppdatering grunnet forandring av nettverksparametre.
	Produktet virker ikke på grunn av feil installasjon eller bruk som
ikke tilsvarer gyldige tekniske eller sikkerhetsrelaterte standarder,
eller som resultat av at instruksene i produktbeskrivelsen ikke ble
overholdt.
	Ulykker eller årsaker som ligger utenfor ansvarsområdet til Global
Mobile Communications, forårsaket av lynnedslag, vann, brann og
offentlige uroligheter.
	Ulovlige modifikasjoner som ble gjort på produktet for at produktet
skulle tilsvare lokale eller nasjonale tekniske standarder i land der
produktet opprinnelig ikke ble utarbeidet for.
	Skade på oppladbare batterier ved overbelastning eller når de
spesifikke instruksene i produksbeskrivelsen for bruk av oppladbare
batterier ikke ble overholdt.
	Reparasjoner som ble utført av et Service Center som ikker er
autorisert eller av en person som ikke er autorisert.
	Modell-, serie-/IMEI-nummeret eller produktnummeret på produktet
ble forandret, slettet, gjort ukjennelig eller fjernet.
	De oppladbare betteriene ble ladet opp med ladere som ikke er tillatt
for tilsvarende produkt.
	Produktet ble utsatt for væsker/kjemikalier av noe slag og/eller
ekstreme temperaturer, væte eller fuktighet som ligger utenfor den
deklarerte IP beskyttelsesklassen.
	Det ble brutt opp eller åpenbart manipulert et segl i batterihuset
eller ved battericellene.

FI

TAKUUKORTTI

Global Mobile Communications myöntää tälle tuotteelle takuun materiaalija valmistusvirheiden osalta kahdeksikymmeneksineljäksi (24) kuukaudeksi (kuudeksi (6) kuukaudeksi seuraavien kuluvien osien ja tarvikkeiden
osalta: akut, laturit, kuulokkeet, kaapelit). Takuuaika alkaa ostohetkestä
(ostokuitin päivämäärä). Tämän tuotteen takuuta voidaan hyödyntää
myös muissa maissa, - katso www.DEWALTPHONES.com/service - mikäli
tuotetta on myyty kyseisessä maassa. Jos tuote osoittautuu takuuaikana
normaaleissa käyttö- ja huolto-olosuhteissa vialliseksi, ota yhteys
jälleenmyyjään, jolta tuote on alun perin ostettu, tai suoraan asiakaspalveluumme. Global Mobile Communicationsin ja valtuutetun huollon vastuu
rajoittuu takuuehtojen alaisen laitteen korjaus- ja/tai vaihtokuluihin.
Lisätietoja osoitteessa www.D EWALTPHONES.com/service.
Ole hyvä ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.DEWALTPHONES.com/registration saadaksesi
viimeisimmät päivitykset ja lisää tuotetietoja.
TAKUUSÄÄNNÖKSET
1.	Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on täytetty asianmukaisesti ja esitetään ostotodistuksen kanssa, joka koostuu alkuperäisestä
ostokuitista tai kassakuitista (tai sen kopiosta), jossa näkyy ostopäivä,
jälleenmyyjän nimi, tuotteen nimi, sarjanumero/IMEI ja tuotenumero.
Global Mobile Communications varaa oikeuden kieltäytyä takuutöistä, mikäli kyseiset tiedot on poistettu tai niitä on muutettu ostopäivän jälkeen.
2.	Global Mobile Communications sitoutuu korjaamaan viallisen tuotteen
tai vaihtamaan sen oman harkintansa mukaan (huolto-vaihto-laite).
3. Takuukorjaukset saa suorittaa vain valtuutettu Global Mobile Communications jälleenmyyjä tai valtuutettu huolto. Muiden kuin valtuutettujen
Global Mobile Communicationsin huollon suorittamien korjausten kuluja
ei korvata. Takuu ei kata korjauksia tai vahinkoja, jotka aiheutuvat
tällaisista korjauksista.
4. K
 orjaukset tai vaihto takuun piirissä eivät oikeuta takuuajan pidennykseen tai uudelleen alkamiseen. Takuuseen kuuluvat korjaukset ja
suora vaihto tehdään ominaisuuksiltaan vastaavilla tuotteilla.

5.	TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS HAVAITAAN MUITA
PUUTTEITA KUIN MATERIAALI- TAI VALMISTUSVIRHEITÄ.
SEURAAVAT KOHDAT EIVÄT KUULU TAKUUN PIIRIIN:
	Normaalista kulumisesta aiheutuvat säännölliset tarkastus-,
huolto-, korjaus- ja vaihtotyöt.
	Virheellinen käyttö tai väärinkäyttö, mukaan lukien - mutta ei
yksinomaan siihen rajoittuen - laiminlyönti käyttää tuotetta sen
normaaliin tarkoitukseen tai käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
	Tuotteen käyttö sellaisten lisävarusteiden kanssa, joita ei ole
hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
Ohjelmiston päivitys verkon parametrien muutosten vuoksi.
	Tuotteen vika, joka johtuu virheellisestä asennuksesta tai
sellaisesta käytöstä, joka ei noudata voimassa olevia teknisiä tai
turvallisuuteen liittyviä standardeja, tai tuotekäsikirjan ohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
	Onnettomuudet tai syyt, jotka ovat Global Mobile Communicationsin
valvonnan ulottumattomissa ja joiden aiheuttajia ovat salamaniskut,
vesi, tuli ja järjestyshäiriö t.
	Tuotteeseen luvatta tehdyt muutokset, niin että tuote vastaa
paikallisia tai kansallisia teknisiä vaatimuksia maissa, joita varten
tuotetta ei ole alun perin suunniteltu.
	Akun vaurioituminen ylilatauksen tai tuotekäsikirjan ohjeiden
noudattamatta jättämisen vuoksi.
	Muiden kuin valtuutetun huollon tai henkilön suorittamat korjaukset.
	Tuotteen malli-, sarja-/IMEI-numero tai tuotenumero on muutettu,
irrotettu, tehty tunnistamattomaksi tai poistettu.
	Akut on ladattu latureilla, joita ei ole hyväksytty kyseiseen
tuotteeseen.
	Tuote on altistunut nesteille/kemikaaleille ja/tai äärimmäisille
lämpötiloille tai kosteudelle, jotka ovat ilmoitetun IP-suojausluokan
ulkopuolella.
	Akun kotelon tai akkukennojen sinetti on rikki tai sitä on selvästi
käsitelty.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Global Mobile Communications ei vastaa takuun piiriin kuuluvien
laitteiden eikä takuuseen kuulumattomien laitteiden SIM-kortin tai
tallennettujen tietojen menetyksestä. Global Mobile Communications
ei vastaa omaisuusvahingoista, käyttökatkoista, laina- tai vuokralaitteista, matkakuluista, menetetyistä voitoista tms. Global Mobile
Communicationsin vastuu rajoittuu tuotteen ostoarvoon.
6.	Tämä takuu ei vaikuta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin ostajan oikeuksiin, ts. ostosopimuksesta johdettuihin ostajan
oikeuksiin myyjään nähden tai muihin oikeuksiin. Tämä takuu on
ostajan ainoa ja poissulkeva muutoksenhakukeino eikä Global Mobile
Communications tai sen tytäryhtiöt vastaa mistään satunnaisista
tai välillisistä vahingoista tai tämän tuotteen sopimukseen tai lakiin
perustuvan takuuvelvoitteen rikkomisesta.
7.	Korjatut tai vaihdetut tuotteet voivat sisältää uusia ja/tai
kunnostettuja osia ja laitteita.
Global Mobile Communications
Puh +44 (0) 1327 301667
Faksi +44 (0) 1327 301388

NO

GARANTIKORT

Global Mobile Communications gewährt für dieses Produkt eine Garantie
gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten (Sechs (6) Monate für die folgenden Verschleißteile und Zubehör: Akkus, Ladegeräte, Headsets, Kabel). Die Garantiezeit
beginnt mit dem Kauf beim Händler (Datum Endkundenrechnung).
Garantieleistungen für dieses Produkt können auch in anderen Ländern
– siehe www.DEWALTPHONES.com/service – in Anspruch genommen
werden, sofern dieses Produkt im jeweiligen Land vertrieben wurde.
Wenn sich das Produkt während des Garantiezeitraums unter normalen

Benutzungs- und Wartungsbedingungen als defekt erweist, wenden Sie
sich an den Einzelhändler, bei dem das Produkt ursprünglich gekauft
wurde oder direkt an unsere Hotline. Die Haftung von Global Mobile
Communications und dem zugelassenen Service Center beschränkt sich
auf die Kosten für die Reparatur und/oder den Austausch der unter die
Garantiebestimmungen fallenden Einheit.
Für weitere Fragen besuchen Sie uns auf
www.DEWALTPHONES.com/service.
Vennligst registrer produktet ditt på
www.DEWALTPHONES.com/registration for å få de siste
oppdateringene og ytterligere produktinformasjon.
GARANTIBESTEMMELSER
1.	Garantien gjelder kun dersom garantikortet ble korrekt utfylt og
dokumentasjon på kjøpet fremvises, dokumentasjonen må inneholde
original kvittering på kjøpet eller kassalapp (eller som kopi) med
opplysninger om kjøpsdato, forhandlernavn, produktbetegnelse, serie-/
IMEI-nummer og produktnummer. Global Mobile Communications
forbeholder seg retten til å nekte garatiytelser dersom disse opplysningene ble fjernet eller endret etter kjøpet av produktet.
2.	Global Mobile Communications forplikter seg til, etter eget skjønn, vå
reparere det defekte produktet eller å skifte det ut (Service-utskiftingenhet).
3.	Garantireparasjoner må utføres av en autorisert Global Mobile Communications forhandler hhv. et autorisert Service Center. Kostnadene
til reparasjoner som ikke utføres av et Global Mobile Communications
Service Center erstattes ikke. Garantien dekker ikke reparasjoner eller
skader som eventuelt oppstår ved slike reparasjoner.
4. R
 eparasjoner eller utskifting som faller inn under garantien berettiger
ikke til forlengelse av eller ny begynnelse for garantitiden. Reparasjoner og direkte utskifting som faller inn under garantien kan skje med
enheter som har tilsvarende funksjoner.

