Ограничена гаранция на производителя - SolarStrap ™ и SolarBadge, ™
Suntrica Ltd. Örninkatu 15 B 28, FIN-24100 Salo ("Suntrica") гарантира, че Вашият Suntrica SolarStrap или SolarBadge продукт
("Продукт") по време на първоначалното му закупуване е без дефекти в материалите и изработката при следните
правила и условия:
Тази ограничена гаранция се предоставя на крайния потребител на продукта ("Вие"). Тя не трябва нито да изключва,
нито да ограничава:
1. Вашите задължителни законови права като потребител или;
2. някой от Вашите права спрямо продавача на продукта.
Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на първоначалната покупка на продукта от първия краен
потребител.
По време на гаранционния период дефектен Продукт или дефектна част от Продукта ще бъдат заменени, по преценка на
Suntrica Ltd. от оторизиран от Suntrica сервизен представител.
Подменените продукти или част от Изделието няма да бъдат с удължен или подновен гаранционен период. Тази
ограничена гаранция не се прилага за изменения, дължащи се на нормално износване и разкъсване. Консумативи и
батерии са с ограничен живот и са освободени от гаранция.
Тази ограничена гаранция по-нататък не се прилага, ако:
1. дефектът е бил причинен от факта, че продуктът е бил подложен на а) злоупотреба, като например използването
на продукта за други цели, различни от неговото предназначение, използване в противоречие с ръководството на
потребителя или грубо боравене б) излагане на влага или екстремални температури на околната среда или на бързи
промени в такива условия, корозия и окисление) , неоторизирани модификации или връзки, неоторизирано
отваряне, поправка или ремонт чрез използване на неоторизирани резервни части, г) злополука, сили на природата
или други актове, излизащи извън разумния контрол на Suntrica;
2. серийният номер на продукта е бил отстранен, заличен повреден, променен или е нечетлив;
3. дефектът е бил причинен от факта, че продуктът е бил използван или свързан с друго устройство, което не е
произведено, доставено, одобрено или специфицирано от Suntrica;
4.дефектът е бил причинен от факта, че батерията е била дадена на късо или уплътненията на батерията,камерата
или клетките са били счупени или показват следи от действия.
Моля свържете се с продавача, който Ви е продал продукта или най-близката Suntrica оторизирана фирма, изброени в
www.suntrica.com, за да получите гаранционно обслужване. Вие трябва да представите за всяка рекламация по тази
ограничена гаранция в рамките на гаранционния срок и в рамките на разумен период от време дефекта, който сте
констатирали. За да получите гаранционно обслужване, също така трябва да представите продукта и четлива и
неподправена гаранционна карта, която ясно показва, името и адреса на продавача, датата и мястото на покупката,вид на
продукта и неговият сериен номер. Ако се установи, че продуктът не отговаря на условията за гаранционно обслужване,
Suntrica си запазва правото да начисли такса за обслужване.
До степента, позволена от приложимото законодателство (ва); а) Тази ограничена гаранция заменя всички други
гаранции и отговорности, независимо дали става въпрос за устни, писмени, (незадължителни) законови, индивидуално
договорени, деликтни или други; Suntrica не поема отговорност за пропуснати ползи или загуби при използване на
продукта, като загуба на бизнес, загуба на приходи или очаквани спестявания за всякакви косвени, произтичащи,
наказателни или специални загуби или повреди в) Отговорността на Suntrica се ограничава до покупната стойност на
продукта. Ограниченията по-горе не се прилагат в случай на груба небрежност или умишлено нарушение от страна на
Suntrica или в случай на смърт или телесна повреда, в резултат от доказана небрежност на Suntrica.
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