DEWALT Európai Elektromos
Kéziszerszám (EK) Garancia Szerződési
Feltételek

A DEWALT bízik az Elektromos
Kéziszerszámai minőségében ezért kiváló
garanciális feltételeket nyújt a termékek
használói számára. Ezen nyilatkozat csak
kiegészítéseként szolgál és semmilyen
módon nem sérti az Ön szerződéses jogait
mint professzionális felhasználó vagy
törvényes jogait mint magán, nemprofesszionális felhasználó. A garancia az
Európai Unió tagállamai valamint az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás
területén érvényes.

1. EGY ÉVES DEWALT Európai EK
Garancia
Ha az Ön DEWALT Elektromos
Kéziszerszáma meghibásodik bármilyen
anyag vagy gyártási hibának köszönhetően
a vásárlástól számított 12 hónapon belül, a
DEWALT, az alábbi 2 – 4 szekciókban
taglalt garanciális feltételeknek
megfelelően, kicserélheti az összes hibás
alkatrészt térítésmentesen vagy, saját
belátása szerint, a teljes szerszámot
térítésmentesen.
2. Általános feltételek
2.1 A DEWALT Európai EK Garancia a
DEWALT termék eredeti tulajdonosának áll
rendelkezésére, aki a terméket hivatalos
DEWALT európai viszonteladótól vásárolta
szakmai felhasználási céllal. A DEWALT
Európai Elektromos Kéziszerszám Garancia
nem érvényes olyan személyek számára,
akik a DEWALT terméket viszonteladás
vagy bérbeadási szándékkal vásárolták.
2.2 A garancia nem ruházható át. A
garancia a DEWALT termék eredeti
tulajdonosa számára érhető el, aki a
fentebb meghatározott vásárlási
feltételeknek megfelel.
2.3 A Garancia DEWALT Elektromos
Kéziszerszámokra érvényes (kivéve a
garancia hatálya alá nem tartozó termékek)
2.3 A garanciális időtartam alatt történő
termék javítás vagy csere nem eredményezi

a garancia meghosszabbítását vagy
újraindulását. A garanciális időtartam a
vásárlás napjától lép életbe és 12 hónapon
át tart.
2.4 A DEWALT fenntartja a jogot, hogy
visszautasítson bármilyen garanciális
igénylést, amennyiben a hivatalos szervíz
véleménye szerint a meghibásodás nem
anyag vagy gyártási hibának köszönhető,
vagy a garanciális igénylés nem felel meg a
DEWALT Európai Elektromos
Kéziszerszám Garancia feltételeinek.
2.5 A felmerülő szállítási költséget a
DEWALT termék használója és annak
vásárlási helye, valamit a DEWALT termék
használója és a DEWALT Hivatalos Szervíz
Közpönt között a DEWALT Garancia nem
fedezi.
3. A DEWALT Európai EK Garancia
hatálya alá nem tartozó termékek
Az alábbi termékeket nem tartoznak a
DEWALT EK Garancia hatálya alá:
3.1 Azon termékek amelyek nem a
DEWALT európai specifikációinak
megfelelően készültek vagy nem hivatalos
beszállítótól kerültek importálásra az
Európai Unió tagállamain kívülről, vagy az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás
területén kívülről.
3.2 Olyan fogyóeszköznek minősülő
tartozékok, amelyek a munkadarabbal
kerülnek közvetlen érintkezésbe, pl.:
fúrószárak, fűrészlapok, csiszolókorongok.
3.3 Sorozatgyártásra használt termékek,
eszközbérlő cégek számára eladott
termékek, szolgáltatási szerződésben lévő
termékek, illetve a B2B szerződések kivételt
képeznek, ezekre különleges garanciális
felételek érvényesek, melyet a beszállítói
szerződés taglal.
3.4 A DEWALT partnerei általt szállított,
DEWALT márkajelzéssel ellátott
termékeket, termékspecifikus garanciális
vagy szavatossági feltételek illetnek. Lásd a
termékhez mellékelt tájékoztatót.
3.5 Olyan garanciális javításra benyújtott,
egy szett részét képező termék, melyen a

gyártási dátum kód nem egyezik a szett
többi részével vagy a vásárlás dátumával.
3.6 Kéziszerszámok, ruházat, védőruházat
3.7
Gyártáshoz/Tömeggyártáshoz/Termeléshez
felhasznált vagy nagy megterhelés alatt álló
termékek, kivéve a DEWALT szervíz által
támogatott gyártási folyamotok.
4. Kivételek a Garanciális igény alól
A garanciális igény visszautasítható az
alábbi esetekben:
4.1 A DEWALT szervíz számára nem
bizonyítható egyértelműen, hogy a
meghibásodás anyag vagy gyártási hibának
köszönhető.
4.2 A meghibásodás oka rendeltetésszerű
használatból fakadú elhasználódás. Lásd a
4.14-es szekciót. Minden termék ki van téve
a használatból fakadó elhasználódásnak.
Fontos a megfelelő termék kiválasztása.
4.3 A termék dátum kódja és a szériaszáma
nem azonosítható.
4.4 Az eredeti vásárálást igazoló bizonylat
nem kerül felmutatásra az igény
benyújtásánál.
4.5 Nem rendeltetésszerű használatból
fakadó sérülések, beleértve a termék
leejtését, a véletlen baleseteket vagy a
használati útmutatónak nem megfelelő
használatot.
4.6 A DEWALT által nem jóváhagyott
kiegészítők használatából vagy a használati
útmutatóban nem szereplő kiegészítők
használatából fakadó sérülések.
4.7 Bármely termék, mely az eredeti
termékhez képest módosításra került.
4.8 Bármely termék, amelyet nem DEWALT
szervíz javított meg vagy kísérelt meg
megjavítani vagy amelynél a szerelő nem
eredeti DEWALT alkatrészeket használt.
4.9 Túlterhelésből fakadó meghibásodás
vagy részleges meghibásodás után történő
további használat.

4.10 Nem megszokott környezetben történő
használat, beleértve olyan esetet, mely
során folyadék vagy egyéb anyag került a
termékbe.
4.11 Hiányos karbantartás vagy az
elhasználódott részek cseréjének
elmulasztása.
4.12 A termék hiányosan vagy nem eredeti
darabokkal került leadásra.
4.13 A termék meghibásodása a használója
által történt, nem a használati útmutatónak
megfelelő beállításból vagy
összeszerelésből fakad. Minden termék
alapos átvizsgálásra került gyártás során.
Bármely szállításkor észrevett hibát vagy
rossz beállítást azonnal jelezni kell az
eladónak.
4.14 Komponens meghibásodása
rendeltetésszerű használatból fakadóan. A
rendeltetésszerűen elhasználódó
komponensek többek között, de nem
kizárólag, az alábbiak:

Általános Alkatrészek
• Szénkefék
• Vezeték szettek
• Burkolatok
• Tokmányok
• Peremek
• Tárcsa tartók
• Tömítések
• O gyűrűk
• Zsírok, kenőanyagok
Termékspecifikus alkatrészek
• Szervíz készletek
Szögezők
• O gyűrűk
• Rugók
Kalapácsok
• Ütőmechanika
• Szerszámtartó
Ütvecsavarozók
• Üllő
• Ütő rész

• Ütőszögek
• Ütközők
• Hengerek
• Racsnik
• Bittartó

5. Garanciális igény benyújtása
5.1 A garanciális igény benyújtásához
lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével
vagy az Önhöz legközelebb lévő hivatalos
DEWALT szervízzel (www.2helpU.com).

5.2 Jutassa vissza a DEWALT terméket az
értékesítőjéhez vagy egy hivatalos
DEWALT szervízhez valamennyi
alkatrésszel és az eredeti vásárlást igazoló
bizonylattal.
5.3 A hivatalos DEWALT szervíz
megvizsgálja a terméket és jóváhagyja vagy
visszautasítja a garanciális javítási
kérelmet.
5.4 Amennyiben a garanciális javítás során
a szerelők elhasználódott komponenseket
fedeznek fel, a szervíz árajánlatot küldhet
Önnek ezen komponensek javításáról vagy
cseréjéről.
5.5 A termékek rendszeres
karbantartásának elmúlasztása a jövőbeli
igények visszautasítását okozhatja.
5.6 A javítás elkészültekor a szervíz a
terméket visszajuttatja oda, ahol a
garanciális igényt benyújtották.
6. Érvénytelen garanciális igények
6.1 A DEWALT fenntartja a jogot, hogy
visszautasítson bármilyen garanciális
igényt, amennyiben a hivatalos szervíz
szerint az nem felel meg a DEWALT
Európai Garancia feltételeinek.
6.2 Amennyiben a garanciális igény
visszautasításra került a hivatalos DEWALT
szervíz által, a visszautasítás oka
megküldésre kerül az igénylő számára a
teljes javítás árajánlatával együtt.
Amennyiben a garanciális igény
visszautasításra került az újraösszeszerelés
és a szállítás költsége az igénylő számára
kiszámlázásra kerülhet.
7. Felhasználói feltételekben beálló
változások
7.1 A DEWALT fenntartja a jogot, hogy
felülvizsgálja és módosítsa a garancia
feltételeit, az időtartamot és a termék
jogosultságot értesítés nélkül, amennyiben
azt szükségesnek tartja.
7.2 A jelenlegi DEWALT Európai
Elektromos Kéziszerszám Garancia
feltételei elérhető a www.2helpU.com
oldalon, a helyi DEWALT értékesítőknél,

valamint kérhető a DEWALT magyarországi
képviseletétől.

