Garantiideklaratsioon:
Lisaks seaduses ettenähtud garantiile (kaks aastat esmastele eraisikust ostjatele (kasutajatele) ja üks
aasta esmastele kommertsostjatele (kasutajatele) alates ostmise kupäevast) annab FEIN allpool
esitatud tingimustel kolmeaastase tootja garantii tootmise ja materjalide kõrge kvaliteedi kohta.
3-aastane FEIN PLUS garantii: Kõikidele FEIN elektritööriistadele, GRIT lintlihvijatele, liitiumioonakudele
ja nendega seotud laadijatele, mis on ostetud volitatud edasimüüjate juurest 01.09.2013 või pärast seda,
pikendatakse esmastele ostjatele (kasutajatele) seda garantiiaega 3 aastale, kui ostja registreerib toote 6
nädala jooksul pärast ostmist.
3-aastasest FEIN PLUS garantiist on välja jäetud järgmised tooted:
FEIN kõrgsageduslikud elektritööriistad, AccuTec kruvikeerajad, tasakaalustid, torutöötlemise
tööriistad, pneumaatilised tööriistad, NiCd ja NiMH akupangad ja nende laadijad.
Ostja peab registreerima tööriista internetis aadressil www.fein.com/warranty. Kinnituse tagavad
registreerimistõend, mis tuleb registreerimise ajal välja trükkida, ning arve / kviitungi originaal, millel on
esitatud ostmise kuupäev. Registreerimine on võimalik ainult siis, kui klient nõustub oma esitatud
andmete salvestamisega.
Toomisvigade või materjali puuduste ilmnemisel parandatakse toode tasuta või kui parandamine ei ole
võimalik, vahetatakse tasuta uue toote vastu (mis võib olla uuem mudel). Uue toote vastu vahetamisel
jääb garantiiaeg muutumatuks.
Vahetatud seadmeid loetakse parandatud tööriistadeks – need ei kvalifitseeru uueks 3-aastaseks
garantiiperioodiks.
Siinsed garantiipakkumised ei kehti kahjustuste puhul, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest, näiteks
kasutusjuhendi eiramisest, ülekoormusest, ebaõige voolupinge, vale voolutugevuse või sobimatute
tarvikute kasutamisest või välistest teguritest, nagu kukkumised ja löögid. Garantii ei kata ka
põhjendatud kulumist, mis tekib normaalsel kasutamisel.
Kuluvad osad on näiteks: akud, laagrid, süsinikharjad, kaablid, kolvid. Liitiumioonakudel on
garantiiaeg piiratud 700 laadimistsükliga.
Siinse garantiideklaratsiooniga seotud teenuseid pakuvad ainult FEIN ja ettevõtted, mida FEIN
on selgesõnaliselt selleks volitanud.
Garantiinõude esitamisel tuleb esitada elektritööriist tervikuna või tagastada koos originaalarvega
(millel on märgitud ostmise kuupäev ja toote nimi) ja registreerimistõend. Osaliselt või täielikult lahti
võetud elektritööriistu vastu ei võeta.
Käesolev tootja garantii ei mõjuta müüja vastu esitatud lepinguga või seadusega ettenähtud
garantiinõudeid.
Garantiikriteeriumid on järgmised:
Kasutatud on ainult FEIN originaalvaruosasid.
Viga ei puuduta ainult kuluvaid osasid (vt eespool: ”Kuluvad osad on näiteks”).
Seadmeid ei tohi saata lahtivõetult.
Kasutus- ja hooldusjuhendis esitatud juhiseid on rangelt järgitud.
Seadmeid tohivad avada ja hooldada ainult kvalifitseeritud elektrikud.

