Namų šviestuvų garantijos sąlygos – Europai
Gerb. kliente,
dėkojame, kad įsigijote šį „Philips“ gaminį, mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote „Philips“ prekių ženklą
ir linkime jums daug džiugių akimirkų jį naudojant.
Šis gaminys yra specialiai suprojektuotas ir sukurtas naudoti tik patalpose normaliomis sąlygomis ir
įprastai eksploatuojant. Ant pakuotės nurodytas naudojimo laikas yra tik vidutinis (pagal standartų L70B50
ir IEC60969 normas) ir yra pagrįstas vidutiniškai 3 apšvietimo valandomis per dieną. Jei susidūrėte su bet
kokiais sunkumais naudodami gaminį, rekomenduojame pirmiausia perskaityti naudotojo vadovą ir
informaciją mūsų svetainėje. Atsižvelgiant į šias sąlygas ir nuostatas, mes, kaip gamintojas („Signify
Netherlands B.V.“, International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB
Eindhovenas, Nyderlandai), garantuojame, kad gaminys neturės medžiagų ir gamybos defektų dvejus (2)
metus nuo pirkimo datos, nebent produkto pakuotėje ar ant jos būtų nurodytas kitoks laikotarpis, kai
gaminys naudojamas laikantis naudotojo vadove nurodytų priežiūros ir valymo instrukcijų. Jei kitaip
nenumato taikomi teisės aktai, mūsų įsipareigojimai pagal garantiją yra riboti ir (mūsų pasirinkimu) apima
arba gaminio remontą, arba gaminio su trūkumais pakeitimą kitu gaminiu, arba už gaminį su trūkumais
sumokėtos įsigijimo kainos atitinkamą sumažinimą. Išmontavimo / montavimo ir (arba) įrengimo /
įrengimo pašalinimo ir darbo sąnaudos į garantiją nėra įtrauktos, kaip ir sudužęs stiklas, baterijos ir
keičiamos lemputės. Mūsų garantiniai įsipareigojimai nėra pratęsiami ar atnaujinami ilgesniam laikui nei
pradinis garantinis laikotarpis. Mes turime teisę savo nuožiūra gaminį su trūkumais, kuriam taikoma
garantija, pakeisti gaminiu, kurio dizainas ir (arba) specifikacijos nežymiai skiriasi nuo pirminio gaminio,
kurie neturi įtakos gaminio funkcionalumui. Siekiant pareikšti pagrįstą reikalavimą pagal šią garantiją,
mums (ar mūsų atstovui) paprašius, privalote pateikti atitinkamą pirkimo kvitą ir gaminį su trūkumais
analizei. Kiek pagal galiojančius įstatymus leidžiama, ši politika nustato visą mūsų, kaip gamintojo,
atsakomybę, susijusią su trūkumais ar reikalavimų neatitinkančiais gaminiais. Mes neatsakome jums už
kitus praradimus ar netiesioginius ar kitus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų praradimą
ar pajamų praradimą), taip pat nekompensuosime už nuolatinę gaminio priežiūrą, duomenų išsaugojimą
ar atkūrimą. Ši savanoriškai suteikta gamintojo garantija neturi įtakos įstatymuose įtvirtintoms jūsų
teisėms pagal taikomą teisę.
Jei norėsite savo gaminiui atlikti techninę priežiūrą kitoje valstybėje nei įsigijote gaminį, mes
pasistengsime, kad jūsų gaminiui būtų atlikta techninė priežiūra pagal gaminio įsigijimo valstybėje
galiojančias garantijos sąlygas.
Norėdami, kad jūsų gaminiui būtų atlikta techninė priežiūra per garantinį laikotarpį, kreipkitės į savo
platintoją arba „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinę informaciją galite rasti:
www.philips.com/lighting .
Pasiliekama teisė keisti dizainą ir technines specifikacijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra įregistruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai.

