DESKLINE® GARANTI

LINAK® tilbyr en begrenset garanti til sine kunder mot mangler knyttet til DESKLINE-produkter (“Produktene”) i samsvar med
det som står under (“Garantien”):

1. Garanti

I en periode på 60 måneder fra produksjonsdato for DESKLINE-produktene garanterer LINAK at Produktene samsvarer med de
skriftlige spesifikasjonene og at de er uten feil i materialer eller framstilling under bruk og service. Batteriene garanteres kun i
12 måneder. Heretter kalt ”Garantiperioden”.
Produksjonsdatoen finnes på Produktmerkingen på Produktet.
Garantien som ytes av LINAK er eksklusiv og kommer i stedet for alle andre garantier, uttrykte eller innforståtte garantier om
omsettelighet og egnethet for et bestemt formål, uansett om det måtte gjelde Produktet og om den måtte oppstå i form av
lovkrav, sedvane, atferd, bruk eller bransje. Det nevnte skal ikke gjelde i det omfang garanti ikke kan utelukkes etter gjeldende
lov.

2. Garantikrav

Hvis du oppdager mangler innenfor Garantien i Garantiperioden, må du skriftlig informere LINAK om de angivelige manglene,
og Produktet skal sendes til LINAK eller til en annen adresse som bestemmes og anvises av LINAK, med frakt og forsikring
betalt av senderen.
Hvis LINAK aksepterer at Produktet er mangelfullt i henhold til Garantien, og du har klaget innenfor Garantiperioden, vil
LINAK, etter eget skjønn, erstatte, reparere Produktet uten kostnad eller kreditere slikt mangelfullt Produkt. Hvis Produktet
erstattes eller repareres av LINAK, vil LINAK , på egen kostnad, sende det nye eller reparerte Produkt til deg.
Reparasjon i henhold til denne Garantien vil ikke under noen omstendighet bli utført utenfor LINAKs forretningsadresse.
LINAK skal godtgjøre dere for fraktkostnader som du pådrar seg ved å sende det mangelfulle Produktet til LINAKs
forretningsadresse, men kun dersom LINAK har skriftlig godkjent forsendelsesmetoden og kostnadene som vil bli pådratt, før
produktet sendes..
Hvis LINAKs analyser viser at det returnerte Produktet ikke er mangelfullt i henhold til denne Garantien, kan LINAK returnere
Produktet til deg for din regning og risiko, og LINAK kan kreve et gebyr for den tiden og de materialene som er brukt i
forbindelse med en analyse av det påstått mangelfulle Produktet.

3. Begrensninger på og unntak fra Garantien

Garantien vil kun være gyldig så lenge Produktene har vært brukt, og vedlikeholdt korrekt, og ikke har vært gjenstand for
modifikasjoner. I tillegg må ikke Produktene ha vært utsatt for voldsom behandling og alle reparasjoner må være utført på et
servicesenter som er autorisert til å reparerer LINAK-produkter.
LINAKs Garanti strekker seg ikke til garantikrav som måtte oppstå som følge av:
(a) manglene ikke var tilstede i Produktet da det ble levert til dere, for eksempel mangler som skyldes tredjeparts
maskinvare eller programvare,
(b) eventuelle endringer eller modifikasjoner som er utført på Produktet, bortsett fra slike endringer eller modifikasjoner
som er foretatt av LINAK eller som er spesielt avtalt skriftlig med LINAK, eller
(c)

bruk av Produktet i ikke-DESKLINE-applikasjoner. DESKLINE-applikasjoner omfatter:
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a. skrivebord (til kontoret, hjemmet eller i
utdanningsinstitusjoner),
b. stativer for displayer, monitorer og TV-apparater,
c. podier,

d. interaktive kiosker og terminaler,
e. høydejusterbare kjøkkenløsninger (bord,
avtrekkshetter og skap), og
f. arbeidsstasjoner og detaljhandelsløsninger.

4. Diverse

På en annen måte enn det som omhandles her, er ditt kjøp av DESKLINE-produkter fra LINAK gjenstand for våre Vilkår og
betingelser for salg og levering, som du finner på hjemmesiden vår. For tekniske spørsmål bes du se Produktbrukerhåndboken
som finnes på hjemmesiden vår.
Sluttbrukerne av DESKLINE-produktene skal rette alle krav og spørsmål som gjelder garantien til forhandleren eller
applikasjonsprodusenten der produktet ble kjøpt.
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