
Felhasználási	  feltételek	  

Abban	  a	  ritkán	  előforduló	  esetben,	  ha	  az	  Ön	  elektromos	  kéziszerszáma	  anyag-‐	  vagy	  gyártási	  hiba	  
következtében	  meghibásodna	  a	  vásárlástól	  számított	  3	  éven	  belül,	  Stanley	  garantálja	  a	  hibás	  alkatrészek	  
térítésmentes	  cseréjét	  vagy	  javítását	  vagy	  -‐	  belátásunk	  szerint	  -‐	  a	  tétel	  térítésmentes	  cseréjét,	  
amennyiben:	  

• A	  készüléket	  regisztrálta	  a	  www.stanley.eu/3	  honlapon	  a	  vásárlástól	  számított	  4	  héten	  belül.	  

• A	  készüléket	  a	  kezelési	  utasításban	  leírtak	  szerint,	  rendeltetésszerűen	  használta.	  

• A	  készülék	  hagyományos	  elhasználódásnak,	  kopásnak	  volt	  kitéve.	  

• A	  készülék	  javítását	  nem	  próbálta	  meg	  illetéktelen	  személy	  elvégezni.	  

• A	  készüléket	  az	  összes	  eredeti	  komponensével	  együtt	  szolgáltatja	  vissza.	  

• 	  A	  készülék	  CE	  jelzéssel	  van	  ellátva.	  

• A	  készülék	  szervizbe	  való	  küldése	  esetén	  fel	  tudja	  mutatni	  a	  vásárlás	  során	  kitöltött	  jótállási	  

jegyet,	  valamint	  a	  kiterjesztett	  garanciát	  igazoló	  dokumentumot.	  

• Ez	  a	  garancia	  nem	  terjed	  ki	  a	  kopóalkatrészekre	  és	  nem	  zárja	  ki	  a	  felhasználó	  azon	  

kötelezettségét,	  hogy	  ápolja	  és	  kalibrálja	  a	  készüléket,	  ahol	  szükésges.	  

• Az	  akkumulátorok	  és	  a	  töltők	  nem	  képezik	  a	  kiterjesztett	  3	  éves	  garancia	  tárgyát.	  

Amennyiben	  nem	  regisztrálta	  készülékét	  a	  vásárlástól	  számított	  4	  héten	  belül,	  ne	  aggódjon!	  Még	  mindig	  
jogosult	  a	  standard	  1	  év	  jótállásra.	  Ami	  azt	  jelenti,	  hogy	  abban	  a	  ritkán	  előforduló	  esetbe,	  ha	  az	  Ön	  
elektromos	  kéziszerszáma	  anyag-‐	  vagy	  gyártási	  hiba	  következtében	  meghibásodna	  a	  vásárlástól	  
számított	  1	  éven	  belül,	  Stanley	  garantálja	  a	  hibás	  alkatrészek	  térítésmentes	  cseréjét	  vagy	  javítását	  vagy	  -‐	  
belátásunk	  szerint	  -‐	  a	  tétel	  térítésmentes	  cseréjét,	  amennyiben:	  

• A	  készüléket	  a	  kezelési	  utasításban	  leírtak	  szerint,	  rendeltetésszerűen	  használta.	  

• A	  készülék	  hagyományos	  elhasználódásnak,	  kopásnak	  volt	  kitéve.	  

• A	  készülék	  javítását	  nem	  próbálta	  meg	  illetéktelen	  személy	  elvégezni.	  

• A	  készüléket	  az	  összes	  eredeti	  komponensével	  együtt	  szolgáltatja	  vissza.	  

• A	  készülék	  CE	  jelzéssel	  van	  ellátva.	  

• A	  készülék	  szervizbe	  való	  küldése	  esetén	  fel	  tudja	  mutatni	  a	  vásárlás	  során	  kitöltött	  jótállási	  

jegyet,	  valamint	  a	  kiterjesztett	  garanciát	  igazoló	  dokumentumot.	  

• Ez	  a	  garancia	  nem	  terjed	  ki	  a	  kopóalkatrészekre	  és	  nem	  zárja	  ki	  a	  felhasználó	  azon	  

kötelezettségét,	  hogy	  ápolja	  és	  kalibrálja	  a	  készüléket,	  ahol	  szükésges.	  

	  


