Koduvalgustite garantiitingimused – Euroopale
Hea klient
Täname, et ostsite Philipsi toote. Me hindame kõrgelt, et valisite Philipsi kaubamärgi, ning loodame, et
toote kasutamine pakub teile palju rõõmu.
See toode on spetsiaalselt disainitud ja välja töötatud koduseks kasutamiseks tavapärasel viisil ning
tavatingimustel. Pakendil on märgitud toote keskmine eluiga (standardite L70B50 ja IEC60969 järgi), mis
põhineb ühe päeva kohta keskmiselt kolme tunni pikkusel põlemisel. Kui teil tekib toote kasutamisel mis
tahes probleeme, soovitame teil esmalt lugeda kasutusjuhendit ja meie veebilehel olevat teavet.
Käesolevate tingimuste alusel tagame meie kui tootja (Signify Netherlands B.V., International Business
Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holland), et toote materjalist ja
valmistamisprotsessist ei ilmneks puudusi kahe (2) aasta jooksul alates ostu sooritamise kuupäevast, välja
arvatud juhul, kui toote pakendil või selle sees on märgitud teisiti ja toodet hooldatakse kasutusjuhendis
sisalduvatele hooldus- ja puhastusjuhenditele vastavalt. Välja arvatud juhul, kui kohaldatava õiguse
imperatiivsed sätted reguleerivad teisiti, on meie garantiikohustused piiratud meie valikul kas vigase toote
parandamise, vigasele tootele asendustoote pakkumisega või vigase toote ostusummale vastava krediidi
pakkumisega. Toote lahtivõtmine ning kokkupanemine ja/või eemaldamine ning paigaldamine ja
tööjõukulud ei ole garantiiga hõlmatud, samuti ei ole hõlmatud purunenud klaas, patareid ja asendatavad
elektripirnid. Meie parandusmeetmed, mis võetakse garantii alusel kasutusele, ei pikenda ega uuenda
algselt kohaldatavat garantiiperioodi. Meil on omal valikul õigus asendada garantii alla kuuluv vigane
toode teise tootega, mille disainis ja/või spetsifikatsioonides on väikseid kõrvalekaldeid, mis ei mõjuta
toote kasutusfunktsioone. Selleks, et saaksite garantii alusel esitada põhjendatud nõude, peate esitama
meile (või meie esindajale) meie või esindaja nõudmisel toote ostukviitungi ja vigase toote, et saaksime
seda uurida. Ulatuses, milles kohaldatav õigus seda lubab, sätestavad need tingimused kogu meie
tootjavastutuse seoses vigaste või mittevastavate toodetega. Me ei vastuta teile tekkinud muu kahju ning
kaudse või sellest tulenevalt tekkinud kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete kaotusest või
sissetuleku kaotusest tekkinud kahju eest) ega hüvita teile regulaarset hooldust, andmete salvestamist või
taastamist. Teile kohaldatavast õigusest tulenevaid õiguseid see vabatahtlikult pakutav tootjagarantii ei
mõjuta.
Kui pakute oma toodet teenuse osutamiseks riigis, mis erineb toote ostmise riigist, teeme enda poolt
võimaliku, et käsitleda teie toodet selle riigi garantiitingimuste alusel, kust toote ostsite.
Garantii kasutamiseks võtke garantiiperioodi ajal ühendust oma edasimüüja või Philipsi klienditoe
keskusega. Kontaktandmed on saadaval: www.philips.com/lighting.
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta.
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