LAAJENNETUN TAKUUN EHDOT
TAKUUEHDOT VOIMASSA:
EEA, Sveitsi ja Turkki
1.

Tämä laajennettu takuu kattaa kaikki Lithium-Ioni Työkalut, jotka on ostettu 1. lokakuuta 2013 alkaen EEA:n, Turkin tai
Sveitsin alueella, ja ovat käytössä näissä maissa. Tämä laajennettu takuu on lisäys, eikä millään tavalla vaikuta
lakisääteisiin tai muihin kuluttajaoikeuksiin.

2.

Panasonicin standarditakuu työkaluille on 12 kuukautta työkalun ensimmäisestä ostopäivästä. Laajennettu takuu on
käytettävissä Li-Ion työkalun rungolle 36 kuukautta ja Li-Ion akuille ja latauslaitteelle 24 kuukautta ostopäivästä
(”laajennetun takuun jakso”). Takuu on voimassa ainoastaan alkuperäiselle ostajalle. Laajennetun takuun ehtona on,
että sekä alkuperäinen ostokuitti että laajennetun takuun todistus, joista molemmista ilmenee ostopäivä, on esitettävä.
Laajennettu takuu on voimassa, kun se aktivoidaan rekisteröimällä tuote osoitteessa: http://www.panasonicpowertools.eu/pt/registration.htm 30 päivän kuluessa ostopäivästä. Jos tuotteessa ilmenee ongelmia, jotka vaativat
takuuhuoltoa, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon (kts. kohta 7).

3.

Laajennettu takuu kattaa tuotteen valmistus- tai suunnitteluvirheistä johtuvat viat. Laajennetun takuun jakson aikana
Panasonic korjaa tuotteen kuluitta tai vaihtaa vialliset osat. Panasonic saattaa vaihtaa tuotteen. Laajennetun takuun
alaisena vaihdetusta tuotteesta tai korvatuista osista tulee Panasonicin omaisuutta.

4.

Mikäli useista huoltotoimenpiteistä huolimatta Panasonic ei pysty korjaamaan tuotetta, Panasonicin harkintaan
perustuen tuote voidaan vaihtaa samanlaiseen tai toiminnallisesti vastaavaan tuotteeseen.

5.

Laajennetun takuun mukainen ostajan yksinomainen ja eksklusiivinen korvausvaatimus Panasonicille on korjata tuote
tai sen osat (tai, Panasonicin harkinnan mukaan, korvata tuota tai vialliset osat). Takuu ei anna muita
vahingonkorvausvaatimuksia, kuten lisäkulujen tai välillisen vahingon tai muun menetyksen korvaamista ostajalle.

6.

Laajennetun takuun piiriin eivät kuulu:
i.
Tuotteet tai osat, joilla on rajattu käyttöikä tai jotka ovat kuluvia, kuten hiiliharjat, kuluvat osat, vaihteistot,
johtimet, kytkimet, tiivisteet;
ii.
Viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai käytöstä, joka ei vastaa teknisiä ja/tai
turvallisuusstandardeja;
iii.
Viat, jotka johtuvat onnettomuudesta, tulesta, laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, normaalista kulumisesta,
sopimattomasta käytöstä, sopimattomasta asennuksesta, savuvahingoista, nesteen tai muun vieraan aineen
joutumisesta tuotteeseen tai jotka tapahtuvat kuljetuksen ostajalle/ostajalta aikana;
iv.
Viat, jotka johtuvat muiden kuin Panasonicin valmistamien lisä- tai varaosien käytöstä, tai jos laitetta on
säätänyt, korjannut, muunnellut tai purkanut joku muu kuin Panasonicin valtuuttama henkilö;
v.
Tarvikkeet kuten poranterät, sahanterät, istukat, muunnoskappaleet;
vi.
Tuotantotyökalut (EY FLA työkalut ja akut)

7.

Jos tuotteeseesi tulee odottamaton vika, tarkistattehan ensin vianmääritysohjeet käyttöohjeesta. Jos käyttöohjeista ei
löydy apua, otattehan viipymättä yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään josta olette ostaneet tuotteen, tai Panasonic
huoltoon. Esittäkää laajennetun takuun sertifikaatti sekä ostokuitti. Valtuutettujen jälleenmyyjien yhteystiedot löytyvät:
http://www.panasonictools.fi/jälleenmyyjät sekä huollon yhteystiedot www.panasonictools.fi/huolto

8.

Tämä laajennettu takuu ei kata toimituskuluja eikä kuljetukseen liittyviä riskejä.

9.

Huolto tarjotaan sen maan, jossa työkalu on käytössä, käyttö- ja takuuehtojen mukaisesti, mikäli työkalu on ostettu eri
maasta kuin jossa se on käytössä. Poikkeuksena tilanne, jossa ostomaan takuuaika on pidempi kuin maassa, jossa
työkalu on käytössä. Silloin takuuaika noudattaa ostomaan takuuehtoja.

10. Tämä laajennettu takuu ja kaikki siihen ja sen muodostumiseen liittyvät vaatimukset ja kiistat säädetään ja tulkitaan
Saksan Lain mukaisesti. Tuomioistuimilla Hampurissa, Saksassa, on tuomiovalta ratkaista kaikki kiistat ja vaatimukset,
jotka aiheutuvat tästä takuusta, tai liittyvät siihen tai sen muodostumiseen.
11. Tässä laajennetussa takuussa, ”Panasonic” tarkoittaa alla todennettua yhtiötä.
Panasonic Electric Works AG
Rudolf – Diesel – Ring 2
83607 Holzkirchen Germany

