GARANTIBEVIS
§ 1 Garantiperiode
2 års fuld garanti + yderligere 3 års reservedels–garanti, hvor evt. arbejdsløn dog betales af køber.
Denne garanti er udelukkende gældende for den forbruger, hvis navn er anført på garantibeviset, og som har nyerhvervet produktet i
Danmark til eget hobby- eller husholdningsbrug. Garantien dækker ikke handels- og/eller erhvervskøb.

§ 2 Garantiens omfang
Sælger er ikke ansvarlig dersom det kan sandsynliggøres at fejl eller manglen skyldes:
- at symaskinen ikke er vedligeholdt eller anvendt som foreskrevet i instruktionsbogen,
- at symaskinen er anvendt mere intensivt ell. til specielle formål, forskelligt fra alm. husholdningsbrug
- at maskinen har været vanrygtet
- at maskinen har været udsat for ulykke eller anden ydre påvirkning
- at maskinen er ombygget eller andet uautoriseret indgreb har fundet sted
- at service eller reparation er udført af anden end af leverandøren anvist værksted
- at der har været anvendt uoriginale reservedele.

§ 3 Garantien omfatter ikke
Almindelig serviceeftersyn, glødelamper, nåle, nålitræder, alm. slitage samt fejl eller skader der direkte eller indirekte er opstået som
følge af forkert betjening, misbrug eller undladelse af vedligeholdelse som foreskrevet i instruktionsbogen, tilslutning til anden
spænding end angivet på maskinen, brand, ulykke, lynnedslag, fejl eller forstyrrelser i det elektriske forsyningsnet. Ved
overlockmaskiner omfatter garantien ikke knive. Garantien bortfalder hvis maskinen ikke kan identificeres på baggrund af dette
garantibevis, f.eks. hvis maskinens serienr. er fjernet.

§ 4 Reklamation
Ved reklamationer og krav om afhjælpning af fejl skal køberen for egen regning og risiko indlevere maskinen til salgsstedet eller til en af
Berninas autoriserede forhandlere. Dersom køber vil påberåbe sig fejl eller mangler på produktet, skal sælger informeres herom inden
for rimelig tid og senest inden 2 måneder efter at fejlen eller manglen er opstået eller opdaget. Reklamation skal dog ske senest ved
udløbet af garantiperioden som nævnt i § 1. Ved eventuel reklamation skal dette garantibevis altid forevises.

Dato:

Model:

Serie/fabrikations nummer:

Køber:
Adresse:
Postnummer:

By:

Forhandler:

Det anbefales, at maskinen v/normalt brug indleveres til service-eftersyn 1 gang årligt.
Nedenfor angives m/forhandlerens stempel og dato for gennemførte serviceeftersyn:
1. Serviceeftersyn
Dato:

2. Serviceeftersyn
Dato:

3. Serviceeftersyn
Dato:

4. Serviceeftersyn
Dato:

5. Serviceeftersyn
Dato:

