Garantijas deklarācija:
Papildus likumā noteiktajai garantijai (divi gadi privātiem pirmreizējiem pircējiem (lietotājiem) un viens
gads komerciāliem pirmreizējiem pircējiem (lietotājiem) no iegādes dienas), FEIN piedāvā trīs gadu
ražotāja garantiju augstas kvalitātes darbam un materiāliem, saskaņā ar zemāk norādītajiem
noteikumiem un nosacījumiem.
3 gadu FEIN PLUS garantija: visiem FEIN elektroinstrumentiem, GRIT jostas slīpētājiem, litija jonu
akumulatoriem un saistītiem lādētājiem, kas iegādāti no autorizētiem izplatītājiem, sākot ar 01.09.2013.,
Šis garantijas periods tiks pagarināts līdz 3 gadiem pirmreizējiem pircējiem (lietotājiem), ja pircējs
reģistrē produktu 6 nedēļu laikā pēc tā iegādes.
3 gadu FEIN PLUS garantija neattiecās uz šādiem produktiem:
FEIN augstfrekvences elektroinstrumentiem, AccuTec skrūvgriežiem, balansētājiem, cauruļu apstrādes
instrumentiem, pneimatiskiem instrumentiem, NiCd un NiMH akumulatoriem un saistītiem lādētājiem.
Pircējam ir jāreģistrē rīks tiešsaistē www.fein.com/warranty. Apstiprinājumu sniedz reģistrācijas
apliecinājums, kas ir jāizdrukā reģistrācijas brīdī, un oriģinālais rēķins/kvīts, kas norāda pirkuma datumu.
Reģistrācijas procesu var pabeigt tikai tad, ja klients piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek uzglabāti.
Ja tiek pamanīts bojāts izstrādājums vai bojāts materiāls, produkta labošana tiek veikta bezmaksas vai, ja
to nav iespējams salabot, tas tiek aizstāts ar jaunu produktu bez papildus samaksas (tas arī var būt jaunāks
modelis). Ja tiek piegādāts jauns produkts, garantijas periods paliek nemainīgs. Aizstātās mašīnas tiek
uzskatītas par remontētiem instrumentiem, kuri nav piemēroti 3 gadu garantijas periodam.
Šie garantijas piedāvājumi neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā,
piemēram, lietošanas instrukcijas neievērošanas, pārslodzes, nepareizas strāvas sprieguma, nepareiza
strāvas veida vai nepiemērotu piederumu izmantošanas, vai ārējo faktoru, piemēram, kritienu un triecienu
dēļ. Garantija arī neattiecas uz sagaidāmo nolietojumu ierīces izmantošanas laikā.
Piemēri nolietojamām detaļām: baterijas, gultņi, oglekļa sukas, kabeļi, virzuļi. Li-ion bateriju garantija tiek
piemērota 700 uzlādes cikliem.
Pakalpojumus, kas saistīti ar šo garantijas deklarāciju, sniedz tikai FEIN un FEIN pilnvarotie uzņēmumi.
Kad tiek pieprasīta garantija, elektroinstruments ar visām tā detaļām ir jāiesniedz vai jāatdod kopā ar
oriģinālo kvīti (kurā norādīts pirkuma datums un produkta nosaukums) un reģistrācijas apliecinājumu.
Daļēji vai pilnībā demontētus elektroinstrumentus nevar pieņemt.
Šī ražotāja garantija neietekmē līgumiskās vai likumā noteiktās garantijas pie pārdevēja.
Garantijas kritēriji ir šādi:
Tiek izmantotas tikai FEIN oriģinālās rezerves daļas.
Defekts attiecas ne tikai uz nodilušajām daļām
(sk. iepriekš minētos piemērus nolietojamām detaļām).
Ierīces nedrīkst tikt piegādātas demontētā stāvoklī.
Stingri tika ievērotas ierīces lietošanas un kopšanas instrukcijas.
Ierīces drīkst atvērt un remontēt tikai kvalificēti elektriķi.

