
Kjære kunde,

Takk for at De kjøpte et Philips produkt,
som er konstruert og produsert etter høyeste
kvalitets krav.
Hvis det skulle oppstå feil på dette Philips
produkt påtar vi oss, under en 12 måneder
periode fra kjøpsdato, å reparere eller erstatte
produktet uten kostnad for Dem. 
Denne internasjonale Philips garantien
utfyller den garanti som er gitt av Deres
handler i det land produktet ble kjøpt og
påvirker ikke de lovlige rettigheter De har
som kunde.

Philips ansvar gjelder forutsatt at produktet
har vært anvendt under normale
bruksbetingelser ifølge  bruksanvisningen, og
at De kan fremvise original kjøpskvittering /
kassalapp som viser kjøpsdato, handlerens
navn samt type- og produksjon nummer.

Philips ansvar gjelder ikke i følgende tilfeller:
• Om dokumentene er endret på noe sett

eller gjort uleselige.
• Om type- eller produksjon nummer på

produktet er endret, fjernet eller på annen
måte gjort uleselig.

• Om inngrep eller reparasjoner er utført av
ikke autoriserte serviceverksteder eller
personer.

• Om skaden er forårsaket av uhell, som
lynnedslag, vannskader, brann, feil bruk
eller annen utenforliggende årsak.

Vi gjør oppmerksom på at produktet ikke
regnes som defekt under denne garanti
dersom det blir nødvendig med
modifikasjoner for at produktet skal
overholde nasjonale tekniske standarder som
gjelder i land som produktet ikke originalt
var konstruert og/eller produsert for. 

Av den grunn bør det alltid sjekkes om et
produkt kan brukes i det landet som er tenkt.

Dersom Deres Philips produkt ikke fungerer
som forutsatt eller er defekt, vennligst
kontakt Deres Philips handler eventuelt vår
Kundetjeneste. Hvis De skulle ønske service
mens De oppholder Dem i et annet land,
kan De ved henvendelse til Kundetjenesten i
dette land få oppgitt navn på nærmeste
Philips handler. Se den relevante side i dette
heftet som gir opplysning om telefon- og
faxnummer til Kundetjenesten i landet.

For å spare Dem for unødvendig besøk hos
handleren, ber vi Dem vennligst først lese
bruksanvisningen nøye.
Dersom De har spørsmål som Deres handler
ikke kan svare på, eller andre spørsmål, kan
De skrive eller ringe:

Philips Norge AS
Sandstuveien 70
PO Box 1
Manglarud, N-0012 Oslo
Phone: 22-748 250

E-mail:
Gå til websiden http://www.philips.no,
klikk på “kontakt oss” knappen, fyll ut
skjemaet og klikk på knappen “send til
Philips”.
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