Magyar / Hungarian
A KRUPS GARANCIÁJA
tartozékokra, alkatrészekre és konyhai eszközökre
 : www.krups.hu
Ha helyben kaphatók tartozékok, fogyóeszközök és felhasználó által cserélhető alkatrészek, akkor azok a KRUPS internet
oldalán, a www.krups.com címen leírtak szerint vásárolhatók meg

A garancia
A KRUPS garantálja, hogy minden tartozéka, alkatrésze és eszköze minden anyag-, vagy gyártási hibától mentes lesz az
eredeti vásárlástól, vagy kiszállítási dátumtól számított 2 évig. Ez alól kivételt képeznek azok az alkatrészek, amelyek
felszereléséhez speciális szerszámok, vagy speciális tudás szükséges, mert ezekre a kereskedelmi garancia időtartama csak 3
hónap.
Ez a gyártói kereskedelmi garancia felölel minden olyan költséget, amely a bizonyítottan hibás termék eredeti specifikáció
szerinti állapotba történő visszaállításával kapcsolatban felmerül, vagyis fedezi a hibás alkatrész javítását, vagy cseréjét,
valamint a szükséges munkadíjat. A KRUPS saját döntése szerint a hibás termék javítása helyett csere terméket is adhat. A
jelen garancia szerint a KRUPS egyetlen kötelezettsége és az Ön kizárólagos kárpótlása a termék javítására, vagy cseréjére
korlátozódik.

Feltételek és kizárások
A KRUPS nem köteles megjavítani, vagy kicserélni olyan terméket, amelyhez nincs mellékelve a vásárlást igazoló
dokumentum. A felhasználónak először fel kell hívnia a megfelelő KRUPS Ügyfélszolgálatot és kérnie kell egy a termék
visszaküldésére vonatkozó jóváhagyást, majd megfelelően becsomagolva a terméket ajánlott küldeményként (vagy ezzel
egyenértékű módon) el kell küldenie azt a KRUPS részére. A hibás termék átvizsgálása után a KRUPS visszaküldi a
megjavított terméket, vagy újat küld helyette. A hibátlannak talált alkatrészeket kérésre visszaküldjük a reklamációt
benyujtó ügyfélnek saját költségére.
Annak érdekében, hogy a legjobb értékesítés utáni szolgáltatást tudjuk nyújtani és folyamatosan javíthassuk vevőink
elégedettségét, előfordulhat, hogy a KRUPS küld egy elégedettséget vizsgáló felmérést is minden olyan vevőnek, akinek a
KRUPS egy hivatalos szervizében megjavították, vagy kicserélték a megvásárolt termékét.
Ez a kereskedelmi garancia csak olyan termékekre vonatkozik, amelyeket háztartási célra vásároltak és használtak. Nem
vonatkozik a helytelen használatból, gondatlanságból, a KRUPS utasításainak be nem tartásából, a termék módosításából,
vagy jogosulatlan javításából eredő károsodásokra, illetve olyan károsodásokra, amelyek azért keletkeztek, mert a
tulajdonos rosszul csomagolta be a terméket, vagy a fuvarozó helytelenül kezelte azt. Nem vonatkozik továbbá a garancia a
normális kopásra, elhasználódásra, a kopó és fogyó alkatrészek karbantartására, vagy cseréjére, illetve a következő
esetekre:
- nem megfelelő típusú víz, vagy fogyóeszköz használata
- a terméken feltüntetett, vagy a specifikációkban előírt adatoknak nem megfelelő tápfeszültség, vagy frekvencia által
okozott károsodások, vagy az emiatt előálló hibás működés
- vízkövesedés (minden vízkőmentesítést a használati utasítás szerint kell elvégezni)
- balesetek, pl. tűz, árvíz, villámcsapás, stb.
- mechanikai sérülések, túlterhelés
- víz, por, vagy rovarok bejutása a termékbe (cu exceptia produselor cu caracteristici specific proiectate pentru insecte)
- a termékben lévő üveg, vagy porcelán áruk sérülése
- professzionális, vagy kereskedelmi használat
- rozsdásodás, elszíneződés, vagy karcolások
- A termék használata sütőben (kivéve a kifejezetten erre a célra szolgáló termékeket)
- Ha a terméket megütik, vagy leejtik
- Hőnek, vagy lángoknak kitett termékeken keletkező égésnyomok
- Mosogatógépben történő tisztítás (kivéve a kifejezetten ilyen célra készült termékeket)
- Hő-sokkból eredő károsodások

A vevő törvényes jogai
A KRUPS jelen gyártói garanciája nem befolyásolja a fogyasztók törvényes jogait, és nincs hatással a nem kizárható, illetve
nem korlátozható jogokra sem. Ezen kívül nem érinti azokat a jogokat sem, amelyek a vevőt megilletik azzal a
kiskereskedővel szemben, amelytől a terméket megvásárolta. Ez a garancia különleges jogokat biztosít a vevőnek, de ezen
felül a vevőnek lehetnek más törvényes jogai is, amelyek államonként, vagy országonként különbözők lehetnek. A vevő saját
kizárólagos döntése szerint élhet bármely ilyen jogával.

