GARANTIEKARTE
HAUSHALTSREGAL
Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an
Ihre HOFER-Filiale.
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HOFER KG
Hofer Straße 2
4642 Sattledt, ÖSTERREICH

Ar�kelnummer
814486
Hersteller

Modell:

17206644

Keter Italia Spa
Via Ing. Taliercio, 2
31024 Ormelle (TV)
ITALIA

Beschreibung der Störung

Ihre Informa�onen
Name:

290966_v4

Adresse:

Garan�ebedingungen
Sehr geehrter Kunde
Die HOFER-Garan�e bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen
Gewährleistungspﬂicht:
Garan�ezeit:

3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme

Garan�eleistung:

Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe

Bi�e beachten Sie, dass die Art der Garan�eleistung im Einzelfall von HOFER bes�mmt
wird.
Um die Garan�e in Anspruch zu nehmen:

•

Wenden Sie sich mit dem Produkt, der Garan�ekarte und zugehörigem
Kassenbon an Ihre HOFER-FILIALE.

Die Garan�e gilt nicht:

•
•
•
•
•

bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.),
Unfall, Transport, ausgelaufene Ba�erien oder unsachgemäße Benutzung
bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dri�e
bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschri�en,
Bedienungsfehlern
bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspﬂicht des Übergebers wird durch diese Garan�e nicht
eingeschränkt. Die Garan�ezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche
Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garan�e 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
Ha�ung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder
Einstellungen.

HAUSHALTSREGAL
ETAGERE À USAGE MULTIPLE

Bi�e wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre ALDI SUISSE Filiale. /
Veuillez rapporter le produit et le �cket de caisse respec�f dans votre ﬁliale ALDI SUISSE.
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ALDI SUISSE AG
Niederste�enstrasse 3
9536 Schwarzenbach, SWITZERLAND

ART.-NR./N°RÉF.

814486
HERSTELLER

FABRICANT

MODELL/MODÈLE:

17206644

Keter Italia Spa
Via Ing. Taliercio, 2
31024 Ormelle (TV)
ITALIA

Beschreibung der Störung / descrip�on du dysfonc�onnement :

Ihre Informa�onen / vos coordonnées :
Name / nom :
Adresse / adresse :

Garan�ebedingungen
Sehr geehrter Kunde
Die ALDI SUISSE Garan�e bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der
gesetzlichen Gewährleistungspﬂicht:
Garan�ezeit:

3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme

Garan�eleistung:

Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Bi�e beachten Sie, dass die Art der Garan�eleistung im Einzelfall von ALDI SUISSE
bes�mmt wird.
Um die Garan�e in Anspruch zu nehmen:

•

Wenden Sie sich mit dem Produkt, der Garan�ekarte und zugehörigem
Kassenbon an Ihre ALDI SUISSE Filiale.

Die Garan�e gilt nicht:

•
•
•
•

bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.),
Unfall, Transport, ausgelaufene Ba�erien oder unsachgemässe Benutzung
bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dri�e
bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschri�en,
Bedienungsfehlern
bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
auf die normale Abnutzung von Verschleissteilen (z.B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspﬂicht des Übergebers wird durch diese Garan�e nicht
eingeschränkt. Die Garan�ezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche
Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garan�e 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
Ha�ung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder
Einstellungen.

Condi�ons de garan�e
Cher client,
La garan�e d’ALDI SUISSE vous oﬀre grand nombre d'avantages par rapport aux
obliga�ons de garan�e légales:
Période de garan�e: 3 ans à par�r de la récep�on de la marchandise
Garan�e:

échange gratuit ou remboursement.
Pas de coûts de transport

Veuillez noter que le type de garan�e est déterminé au cas par cas par ALDI SUISSE.
Aﬁn de bénéﬁcier de la présente garan�e:

•

rapportez le produit, la carte de garan�e et le �cket de caisse respec�f dans
votre ﬁliale ALDI SUISSE.

La garan�e ne s'applique pas:

•
•
•
•
•
•

aux dommages causés par un phénomène naturel (p. ex. foudre, inonda�on,
incendie, gel, etc.), par un accident, par le transport, par les piles qui ont fui
ou par une u�lisa�on non conforme
aux dommages causés ou aux modiﬁca�ons eﬀectuées par le client/par des
�ers
dans le cas d’un non-respect des recommanda�ons de sécurité et d'entre�en
ou d’une erreur de manipula�on
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 u�lisa�on normale (p. ex. capacité de
charge de la ba�erie)

L'obliga�on de garan�e légale du fournisseur n'est pas limitée par la présente garan�e.
La durée de validité de la garan�e ne peut être prolongée que si ce�e prolonga�on est
prévue par une disposi�on légale. Dans les pays où la législa�on en vigueur prévoit une
garan�e (obligatoire) et/ou une obliga�on de tenue de stock de pièces détachées et/ou
une réglementa�on des dédommagements, ce sont les obliga�ons minimum prévues par
la loi qui seront prises en considéra�on. L'entreprise de service après-vente et le
vendeur déclinent toute responsabilité rela�ve aux données contenues et aux réglages
eﬀectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en répara�on.

IT

SCHEDA DI GARANZIA
SCAFFALE MULTIUSO

La preghiamo di recarsi nella sua ﬁliale ALDI ITALIA con il prodo�o e il rela�vo scontrino di cassa.
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ALDI S.r.l.
Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona, ITALY

COD.ART.

814486
PRODUTTORE

MODELLO:

17206644

Descrizione della problema�ca:

I suoi da�:
Nome:
Indirizzo:

Keter Italia Spa
Via Ing. Taliercio, 2
31024 Ormelle (TV)
ITALIA

IT

Condizioni di garanzia
Gen�le cliente
La garanzia ALDI ITALIA le oﬀre vantaggi ben superiori rispe�o a quanto previsto
dall’obbligo di garanzia legale:
Durata della garanzia:

3 anni a par�re dal momento di ricezione della merce

Garanzia:

sos�tuzione gratuita oppure rimborso
Nessun costo di trasporto

La preghiamo di tenere presente che il �po di garanzia viene deﬁnito caso per caso da
ALDI ITALIA .
Per a�vare la garanzia la preghiamo di:

• recarsi nella sua ﬁliale ALDI ITALIA con il prodo�o, la scheda di garanzia e il
rela�vo scontrino di cassa.

La garanzia non si estende a danni causa� da:

• even� naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), inciden�, trasporto,
• ba�erie che perdono liquido oppure u�lizzo improprio
• danni o modiﬁche da parte dell’acquirente/di terzi
• inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d’uso
• calciﬁcazione, perdita di da�, programmi dannosi, bruciature dello schermo
• normale usura delle par� ad essa sogge�e (p. es. la capacità della ba�eria)
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 legisla�ve. Nei Paesi in cui sono previste dalla legge una garanzia
(obbligatoria) e/o la conservazione delle par� 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 da� o le impostazioni eventualmente
salva� da parte del cliente sul prodo�o.

JÓTÁLLÁSI ADATLAP
HÁZTARTÁSI POLC
Kérjük forduljon a termékkel és a számlával / nyugtával, ill.
a magyarországi ALDI áruházakhoz.
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ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2
2051 Biatorbágy, HUNGARY

Gyártási szám
814486
Gyártó

A fogyasztási cikk típusa
A hiba leírása:

Aláírás:
A fogyasztó adatai
Név:
Cím:

17206644

Keter Italia Spa
Via Ing. Taliercio, 2
31024 Ormelle (TV)
ITALIA

HU

HU

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő (a
jótállásra köteleze�) vállalkozás cégneve
és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy, HUNGARY

A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas
megnevezése:

A fogyasztási cikk �pusa:

HÁZTARTÁSI POLC

17206644

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 alkatrészekre (pl. világítótestek,
akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok). A jótállási igény a jótállási
határidőben érvényesíthető. A 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 kezdődik.
A jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő kellékszavatossági és egyéb jogait nem érin�.
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk
tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesíthe�, feltéve, hogy
fogyasztónak minősülnek.
A jótállásból eredő jogok a számlával / nyugtával, ill. a jótállási jeggyel a magyarországi ALDI
áruházakban érvényesíthetők.
A jótállási köteleze�ség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a
fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási köteleze�ség
elmulasztása is közrehato�, a jótállási köteleze�ség teljesítésével felmerült költségeket
közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására
vonatkozó ismeretekkel rendelkeze�, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási
köteleze�ségének eleget te�. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a
fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat
következménye.
Vállalkozásunk a kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik
személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal
közölni. A hiba felfedezésétől számíto� 15 napon belül közölt hibát késedelem nélkül

HU

közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási
igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája mia� határidőben érvényesíte�nek kell
tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási
cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesí�, a
jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesíte�nek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól
Vállalkozásunk mentesül a jótállási köteleze�ség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
vásárlás időpontja után keletkeze� (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
-

kicserélést igényelhet, vagy

-

a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelhe�.

A fogyasztó a választo� jótállási jogáról másikra térhet át, az á�éréssel okozo� költséget
köteles azonban vállalkozásunknak megﬁzetni, kivéve, ha az á�érésre vállalkozásunk ado�
okot, vagy az á�érés egyébként indokolt volt.
Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten vagy a hibás fogyasztási
cikk az ado� áruházban már nem elérhető, úgy kicserélési igény esetén is csupán a teljes
vételár visszatérítését vállaljuk.

GARANCIJSKI LIST

SI

VEČNAMENSKA POLICA
Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam
najbližji trgovini HOFER.
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PODPORA STRANKAM
01 8346 600
info@hofer.si

ŠTEVILKA IZDELKA

814486

SERVISA PODPORA
Vam najbližja trgovina HOFER

IZDELEK:

17206644

Opis napake:

Vaši podatki:
Ime kupca:
Naslov:

E-pošta:

Garancijski pogoji
Spoštovani,
za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovos�.
Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam HOFER garancija zagotavlja še širši
nabor ugodnos�, kot je to določeno z zakonskimi določili:
Veljavnost garancije: 3 leta od prevzema izdelka
Nudimo vam:

brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (v kolikor je le-ta še na
voljo v kateri od trgovin HOFER v Sloveniji) ali vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima HOFER trgovina d.o.o. možnost o vsakem posameznem
garancijskem zahtevku odloči� po lastni presoji.
Postopek uveljavljanja garancije:

•

Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom
vrnite v vam najbližjo trgovino HOFER.

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 izves� 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 veljavnos� garancije lahko izdelek posredujete v popravilo
pooblaščenemu servisu v vam najbližjo trgovino HOFER. Če vam popravila ali izdelave
predračuna ne moremo nudi� brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec
je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavlja� servisiranje in nadomestne dele za
obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznos� in ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornos� 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 odgovornos� za izgubo
kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:

Podjetje in sedež prodajalca:

Keter Italia S.p.A.
Via Taliercio, 2 31024 Ormelle (TV) – Italia

HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica, SLOVENIJA

Podpis prodajalca:

