


























 RAJOITETTU TAKUU
 (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

Globe Tools takaa alkuperäiselle ostajalle tämän ulkotuotteen olevan virheetön 
materiaaliltaan tai laadultaan 2 vuoden ajan ostopäivästä lähtien ottaen 
huomioon alla olevat rajoitukset. Säilytä laskusi todisteena ostopäivästä.

Tämä takuu on pätevä vain silloin kun tuotetta käytetään 
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä takuu 
ei käsitä vauriota tai vastuuvelvollisuutta, joka on aiheutunut käyttäjän 
väärinkäytöstä, satunnaisesta tai tahallisesta teosta, epäasianmukaisesta 
käsittelystä ja käytöstä, käyttäjän laiminlyönnistä noudattaa 
käyttöohjeessa pääpiirteittäin esitettyjä toimintaohjeita, epäpätevän 
ammattilaisen korjausyritystä, valtuuttamatonta korjausta, muuttamista 
tai lisälaitteiden ja/tai kojeiden käyttöä, jota valtuutettu osapuoli ei 
nimenomaan ole suositellut.

Tämä takuu ei käsitä hihnoja, harjoja, laukkuja, lamppuja tai mitään 
osia, jotka on vaihdettava tavallisen kulumisen vuoksi takuuaikana. Ellei 
sovellettavan lain mukaan ole erityisesti säädetty, tämä takuu ei koske 
kuljetuskustannuksia tai kulutustavaroita kuten sulakkeita.

Tämä rajoitettu takuu on mitätön, jos tuotteen alkuperäiset 
tunnistamismerkinnät (tavaramerkki, sarjanumero yms.) on turmeltu, 
muutettu tai poistettu tai jos tuotetta ei ole ostettu valtuutetulta 
jälleenmyyjältä tai jos tuote on myyty ilman takeita tavaran laadusta ja/
tai kaikkine vikoineen.

Kuuluen kaikkien sovellettavien paikallisten määräysten piiriin tämän 
rajoitetun takuun ehtoja voidaan soveltaa muiden takuiden asemasta 
sellaisenaan tai suoraan. Mikään muu vastaavaan tarkoitukseen sopiva 
takuu ei rajoita tätä takuuta.

Tämä takuu on voimassa vain Euroopan unionissa, Australiassa 
ja Uudessa Seelannissa. Näiden alueiden ulkopuolella ota yhteyttä 
Greenworks tools valtuutettuun jälleenmyyjään ottaaksesi selville 
päteekö jokin muu takuu.

 KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG
 (Az eredeti útmutató fordítása)

A Globe Tools garantálja ezen kültéri termék hibamentességét az anyaghibák 
és az készítés tekintetében, az eredeti vásárló számára a vásárlástól 
számított 24 hónapon át. Kérjük őrizze meg a számlát, mint a vásárlás 
dátumának bizonyítékát.

Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a terméket kizárólag 
személyes és nem kereskedelmi célra használták. A garancia nem 
vonatkozik a helytelen használat, rongálás, a felhasználó véletlen 
vagy szándékos tevékenysége, helytelen kezelés, céltalan használat, 
hanyagság, a felhasználói kézikönyvben leírt eljárások be nem tartása, 
szakképzetlen személy által végzett javítás, engedély nélküli javítás, 
módosítás, vagy a nem engedélyezett kiegészítők és/vagy tartozékok 
használata során keletkezett károkra.  

Ez a garancia nem vonatkozik az övekre, kefékre, táskákra, izzókra vagy 
bármilyen más olyan alkatrészre., amely kopik és a garanciaperiódus 
alatt cseréje szükséges. Ha a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, 
akkor a garancia nem vonatkozik semmilyen szállítási költségre vagy 
fogyóeszközre.
Ez a korlátozott garancia érvényét veszti, ha a termék eredeti azonosító 
adatait (márkanév, sorozatszám, stb.) eltávolították, módosították 
vagy letakarták, vagy ha a terméket nem egy hivatalos forgalmazótól 
vásárolták, illetve a terméket KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS nélkül és 
/ vagy HIBÁSAN adták el.

Minden helyi szabályozásnak megfelelve, ezen korlátozott garancia 
rendelkezései  bármilyen más írásos garanciát helyettesítenek, legyen az 
kifejezett vagy hallgatólagos, írásos vagy szóbeli, beleértve a FITNESS 
ELADHATÓSÁGÁT EGY BIZONYOS CÉLRA: SEMMILYEN ESETBEN 
NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A SPECIÁLIS, ESETLEGES, 
KÖZVEWTLEN VAG KÖZVETETT KÁROKÉRT. A MAXIMÁLIS ANYAGI 
FELELŐSSÉGÜNK NEM HALADATJA MEG A TERMÉKÉRT ÖN ÁLTAL 
FIZETETT VÉTELÁRAT.

Ez a garancia csak az Európai Unióban, Ausztráliában és 
Új-Zélandon érvényes. Ezen területeken kívül lépjen kapcsolatba 
a hivatalos Greenworks tools forgalmazóval, egy másfajta garancia 
esetleges érvényességének meghatározása céljából.

 OMEZENÁ ZÁRUKA
 (Překlad z originálních pokynů)

Globe Tools zaručuje, že tento výrobek outdoor (pro vycházky v přírodě) musí 
být bez vad na materiálu nebo bez výrobních vad po 24 měsíců od 

  .kenímdop hcýnedevu ežín ěmork ,mekínzakáz míndovůp upukán atad
Schovejte prosím vaši účtenku jako důkaz data nákupu.

Tato záruka je platná pouze tam, kde se výrobek používá pro osobní 
a nekomerční účely. Tato záruka nekryje škody nebo rizika způsobená 
nesprávným používáním, zneužíváním, náhodnými nebo úmyslnými činy 
uživatele, nesprávnou obsluhou, nesmyslným používáním, nedbalostí, 
chybným dodržováním provozních činností koncového uživatele 
vypsaných v návodu k obsluze, opravami nekvalifikovaným odborníkem, 
nepověřenou opravou, úpravou nebo používáním příslušenství a/nebo 
doplňků výslovně nedoporučených pověřenou stranou.  

Tato záruka se nevztahuje na popruhy, kartáče, zavazadla, žárovky 
nebo jakékoliv části, které běžným nošením a opotřebováváním mají 
za následek nutnou výměnu během období záruky. Pokud je výslovně 
uvedeno podle platného zákona, se tato záruka nevztahuje na pokrytí 
přepravních nákladů nebo spotřebních položek, například pojistek

Tato omezená záruka neplatí, pokud byly značky originální identifikace 
výrobku (obchodní značka, sériové číslo, atd.) změněny, přepracovány 
nebo odstraněny, nebo pokud nebyl výrobek zakoupen od pověřeného 
výrobce, nebo pokud je výrobek prodán JAK JE a / nebo SE VŠEMI 
CHYBAMI.

Kromě všech místních platných nařízení, je obstarání této omezené 
záruky možno provést jakoukoliv jinou psanou zárukou, ať expresní 
či implicitní, psanou nebo mluvenou, včetně každé záruky SCHOPNÉ 
PRODEJE A KOUPĚ NEBO VHODNÉ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY. NE 
V KAŽDÉM PŘÍPAD JSME ODPOVĚDNÍ ZA ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, 
VYPLÝVAJÍCÍ NEBO NAHODILÉ ŠKODY. NAŠE MAXIMÁLNÍ 
ODPOVĚDNOST NEPŘEVÝŠÍ AKTUÁLNÍ KUPNÍ CENU VÁMI 
ZAPLACENOU ZA VÝROBEK.  

Tento záruka je platná pouze v Evropské unii, Austrálii a Novém 
Zélandu.  U ostatních oblastí prosím kontaktujte pověřeného 
prodejce Greenworks tools pro upřesnění, zda platí jiná záruka.HU

FI CS



Globe ToolsGlobe Tools

Greenworks tools

Greenworks tools






