GARANTIEKARTE

AT

Yari
Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an unseren
KUNDENDIENST. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
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KUNDENDIENST
 +49 (0)92178511-0
 info@cybex-online.com
ARTIKELNUMMER:

708727

SERVICESTELLE
CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany
Ihre Informationen:
Name:
Adresse:
E-Mail:
Beschreibung der Störung:



AT
GARANTIEBEDINGUNGEN
Sehr geehrter Kunde
Die HOFER-Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen
Gewährleistungspflicht:
Garantiezeit: 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:
Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine
		
Transportkosten
Hotline:		
+49 921 78511 0
Erreichbarkeit:
Mo-Th 8:00 – 18:00 ; Fr 8:00 - 15:00
Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von HOFER bestimmt
wird.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:
• Halten Sie bitte die vollständig ausgefüllte Garantiekarte und den Kassenbon bzw. die
Rechnung bereit.
• Kontaktieren Sie unseren KUNDENDIENST telefonisch.
Die Garantie gilt nicht:
• bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.),
• Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
• bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
• bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
• bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
• auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit an der SERVICESTELLE
Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht
eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche
Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten
die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der
Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt
vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

CERTIFICATO DI
GARANZIA CONVENZIONALE
Yari

IT

Prima di spedire il suo prodotto la invitiamo a contattare il servizio ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente oppure per e-mail.
In questo modo possiamo aiutarla in caso di eventuali errori nell’utilizzo del prodotto.
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ASSISTENZA POST VENDITA
 +49 (0)92178511-0
 info@cybex-online.com
CODICE ARTICOLO:

708727

SERVIZIO RIPARAZIONI
CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany

I Suoi dati:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
E-Mail:
Descrizione del difetto/malfunzionamento:



IT
CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE
Gentile cliente,
La garanzia convenzionale ALDI S.r.l. (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di
due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle
condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:
Durata della garanzia:
3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:		
riparazione gratuita / sostituzione dell’articolo oppure rimborso
		
Nessun costo di trasporto
Hotline:		
+49 921 78511 0
Reperibilità:		
Mo-Th 8:00 – 18:00 ; Fr 8:00 - 15:00
ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.
Per attivare la garanzia la preghiamo di:
• Tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino
originale
• Contattare la nostra ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente.
La garanzia non si estende a danni causati da:
• eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che
perdono liquido oppure utilizzo improprio
• danni o modifiche da parte dell’acquirente/di terzi
• inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d’uso
• calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
• Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura
(ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)
In caso di riparazione, il SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA e ALDI S.r.l. non sono in alcun
modo responsabili per eventuali impostazioni o dati salvati sul prodotto dal cliente.
Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA. Qualora la riparazione o il preventivo di
riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un’informazione preventivamente.
La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla
legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non
sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da
128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei
24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro
2 mesi dalla scoperta.
Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.
Per quanto riguarda l’informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

JÓTÁLLÁSI ADATLAP

HU

Yari
Mielőtt a terméket visszaküldené / visszahozná, javasoljuk, hogy forduljon telefonon vagy
email-en az ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ. Így már előre segíteni tudunk Önnek, ha a probléma a
termék esetlegesen hibás használata miatt lépett fel.
10/2020

ÜGYFELSZOLGÁLAT
 +49 (0)92178511-0
 info@cybex-online.com
GYÁRTÁSI SZÁM:

708727

JAVÍTÓSZOLGÁLAT
CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany
A fogyasztó adatai:
Név:
Cím:
E-Mail:
A hiba leírása:

Aláírás:



HU
JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra
kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy, HUNGARY

A gyártó neve, címe:

A javítószolgálat neve, címe:
CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany

A javítószolgálat telefonszáma és egyéb
elérhetősége:
+49 (0)92178511-0
info@cybex-online.com

CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany

A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése:
Yari
A fogyasztási cikk típusa:

A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):

A vásárlás helye:

Kicserélés esetén ennek időpontja:

A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk
jótállást. A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő‐, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez
azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti
„hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a
jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások,
törések) a jótállás nem vonatkozik.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az
üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján
kezdődik. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely
alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási
cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból
kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként
új hiba keletkezik.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fog-
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yasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak
minősülnek.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi
előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó
rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási
jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy
nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill.
nyugtával érvényesíthetőek.
A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási
cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a jótállási tájékoztatóban
feltüntetett JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL, ill. a jótállási adatlapon megadott ÜGYFÉLSZOLGÁLATNÁL közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés
lebonyolításának részleteit a JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL, ill. a jótállási adatlapon megadott ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL közvetlenül is egyeztetheti.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha
a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket
közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására
vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat
következménye.
A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha
a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és
visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL közvetlenül érvényesített
kijavítás iránti igény esetén - a JAVÍTÓSZOLGÁLAT gondoskodik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 2 hónapon
belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
Vállalkozásunk, ill. a JAVÍTÓSZOLGÁLAT a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy
beállításokért.
A JAVÍTÓSZOLGÁLAT fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a
hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.
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A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal
közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási
igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek
- a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási
igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Mentesülés a jótállási felelősség alól
Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár).
A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű
vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be.
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint
• kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a
jogosultnak okozott érdeksérelmet;
• vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn
belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási
jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.
Kijavításra való beküldés esetén
A fogyasztási cikk JAVÍTÓSZOLGÁLAT részére történő közvetlen beküldése esetén kérjük,
egyeztessen a telefonos ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL, és ezt követően a kitöltött jelen jótállási
adatlap és jótállási tájékoztató, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás
terméket a JAVÍTÓSZOLGÁLAT címére küldje be (a beküldés költségmentes).

GARANCIJSKI LIST

SI

Yari
Predlagamo, da se pred vračilom izdelka obrnete na našo POPRODAJNO PODPORO, kjer
bomo poskušali v najkrajšem možnem času najti rešitev tudi pri morebitnih vprašanjih v
zvezi z uporabo izdelka.
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POPRODAJNA PODPORA
 +49 (0)92178511-0
 info@cybex-online.com
STEVILKA IZDELKA:

708727

NASLOV SERVISA
CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany
Vaši podatki:
Ime kupca:
Naslov:
Datum izročitve:
E-pošta:
Opis napake:



SI
GARANCIJSKI POGOJI
Cenjeni kupec,
za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo
prepričani v kakovost naših izdelkov, vam HOFER garancija zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:
Veljavnost garancije:
Nudimo vam:
		
		

3 leta od prevzema izdelka
vračilo kupnine, brezplačno popravilo ali zamenjavo izdelka, v
kolikor je leta še na voljo v kateri od HOFERjevih poslovalnic v
Sloveniji

Prosimo, upoštevajte, da ima HOFER trgovina d.o.o. možnost o vsakem posameznem
garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.
Postopek uveljavljanja garancije:
• Izdelek, skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnete v eno,
vam najbližjo HOFERjevo poslovalnico.
Garancija ne velja v naslednjih primerih:
• za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja,
zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
• za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
• zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri
uporabi
• zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
• za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)
Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja
na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje
izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti
v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od
izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko
izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu: NASLOV SERVISA. Če vam popravila
ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za
obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

SI
Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije
se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija
in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo
zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka
v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih
je kupec shranil na izdelku.
Oznaka proizvajalca/uvoznika:
CYBEX GmgH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany
Podpis prodajalca:

Podjetje in sedež prodajalca:
HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica, SLOVENIJA

GARANTIEKARTE
CARTE DE GARANTIE • SCHEDA DI GARANZIA

CH

Yari

Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an den
KUNDENDIENST. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
Avant de renvoyer l’appareil, veuillez vous adresser à notre
SERVICE APRÈS-VENTE par téléphone ou par e-mai. Ainsi,
nous pouvons vous assister en cas d’éventuelles erreurs d’utilisation.
Prima di spedire il suo prodotto la invitiamo a contattare la nostra
ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente oppure per e-mail.
In questo modo possiamo aiutarla in caso di eventuali errori
10/2020

KUNDENDIENST

SERVICE APRÉS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA

 +49 (0)92178511-0
 info@cybex-online.com

ART.-NR./N° RÉF. / COD. ART.

708727

SERVICESTELLE

SERVICE APRÉS-VENTE • SERVIZIO RIPARAZIONI

CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth
Germany
Ihre Informationen / vos coordonnées / i suoi dati:
Name / nom / nome
Adresse / adresse / indirizzo
E-Mail:



Beschreibung der Störung / Description du dysfonctionnement /
Descrizione della problematica:

CH
GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Die ALDI SUISSE Garantie
Gewährleistungspflicht:
Garantiezeit:		
Garantieleistung:
		
Hotline:		
Erreichbarkeit:

bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen
3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten
+49 921 78511 0
Mo-Th 8:00 – 18:00; Fr 8:00 - 15:00

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von ALDI SUISSE
bestimmt wird.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:
• Halten Sie bitte die vollständig ausgefüllte Garantiekarte und den Kassenbon 		
bzw. die Rechnung bereit.
• Kontaktieren Sie unseren KUNDENDIENST telefonisch.
Die Garantie gilt nicht:
• bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.),
• Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemässe Benutzung
• bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
• bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
• bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
• auf die normale Abnutzung von Verschleissteilen (z.B. Akkukapazität)
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit an der SERVICESTELLE
Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht
eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche
Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten
die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der
Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt
vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

CH
CONDITIONS DE GARANTIE

Cher client,

La garantie de d’ALDI SUISSE vous offre grand nombre d’avantages par rapport aux obligations de garantie légales:
Période de garantie:
3 ans à partir de la réception de la marchandise
Garantie:		
réparation ou remboursement en espèces
		
pas de coûts de transport
Hotline:		
+49 921 78511 0
Disponibilité:		
Lu-Je 8:00 – 18:00; Ve 8:00 - 15:00

Veuillez noter que le type de garantie est déterminé au cas par cas par ALDI SUISSE.
Afin de bénéficier de la présente garantie:
• Veuillez avoir la carte de garantie dûment remplie et le bon de caisse ou la 		
facture sous la main.
• Contactez notre SERVICE APRÈS-VENTE par téléphone.
La garantie ne s’applique pas:
• aux dommages causés par un phénomène naturel (p. ex. foudre, inondation, incendie, gel,
etc.), par un accident, par le transport, par les piles qui ont fui ou par une utilisation non
conforme
• aux dommages causés ou aux modifications effectuées par le client/par des tiers
• dans le cas d’un non-respect des recommandations de sécurité et d’entretien ou d’une erreur
de manipulation
• à l’entartrement, à la perte de données, aux programmes malveillants et aux brûlures d’écran
• aux pièces d’usure dans le cadre d’une utilisation normale (p. ex. capacité de charge de la
batterie)
À expiration de la période de garantie vous avez toujours la possibilité de faire réaliser vos
réparations auprès du SERVICE APRÈS-VENTE en payant. Si la réparation ou le devis ne sont
pas gratuits dans votre cas, vous en serez alors informé.
L’obligation de garantie légale du fournisseur n’est pas limitée par la présente garantie. La
durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue
par une disposition légale. Dans les pays où la législation en vigueur prévoit une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront
prises en considération. L’entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute
responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur
le produit lors de l’envoi en réparation.

AT
CONDIZIONI DI GARANZIA
Gentile cliente
La garanzia ALDI SUISSE le offre vantaggi ben superiori rispetto a quanto previsto dall’obbligo
di garanzia legale:
Durata della garanzia:
3 anni a partire dal momento di ricezione della merce
Garanzia:		
riparazioni gratuite/sostituzione dell’articolo oppure rimborso.
		
Nessun costo di trasporto
Hotline:		
+49 921 78511 0
Reperibilità:		
Mo-Gio 8:00 – 18:00; Ven 8:00 - 15:00
La preghiamo di tenere presente che il tipo di garanzia viene definito caso per caso da
ALDI SUISSE.
Per attivare la garanzia la preghiamo di:
• tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e lo scontrino o la fattura
• contattare la nostra ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente.
La garanzia non si estende a danni causati da:
• eventi naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
• danni o modifiche da parte dell’acquirente/di terzi
• inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d’uso
• calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
• normale usura delle parti ad essa soggette (p. es. la capacità della batteria)
Una volta scaduto il periodo di garanzia, è ancora possibile far eseguire a pagamento le
riparazioni presso il SERVIZIO RIPARAZIONI. Se la riparazione o il preventivo non sono gratuiti per lei, verrà informato in anticipo.
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L’obbligo di garanzia obbligatorio per legge da parte del venditore non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere prolungato solo se previsto dalle
norme legislative. Nei Paesi in cui sono previste dalla legge una garanzia (obbligatoria) e/o
la conservazione delle parti di ricambio e/o un regolamento per il risarcimento valgono le
condizioni minime previste dalla legge. Il venditore e l’azienda di servizio non si assumono
la responsabilità per i dati o le impostazioni eventualmente salvati da parte del cliente sul
prodotto.

