
 

 
BEGRÆNSET GARANTI  

VIGTIG MEDDELELSE! Denne Begrænsede Garanti påvirker ikke (og begrænser ikke) nogen juridiske 
rettigheder, som følger af gældende national lovgivning, der regulerer salg af forbrugsvarer. 

ACN giver en begrænset Garanti for at ACN Videotelefonen er uden materiale- og fabrikationsfejl 
ved normal brug (“Defekter”) i en periode på 2 år fra datoen for købet af ACN Videotelefonen 
(“Garantiperiode”). I løbet af garantiperioden vil ACN Videotelefonen blive repareret eller udskiftet af 
ACN (“Begrænset Garanti”) uden omkostninger for dig til løsdele eller arbejdskraft. 

Denne garanti dækker ikke ACN’s digitale telefonservice, kun ACN Videotelefonen. 

Denne begrænsede garanti gælder ikke for normalt slid og brug, dækker ikke hvis ACN Videotelefonen 
er blevet åbnet eller repareret af en person, der ikke er godkendt hertil af ACN og dækker ikke for 
skader opstået ved forkert brug, fugt, væsker, anbringelse for tæt på eller udsættelse for varme eller 
uheld, misbrug, manglende overholdelse af de medfølgende instruktioner, forsømmelse eller forkert 
anvendelse. Den begrænsede garanti dækker ikke fysiske skader af overfladen på ACN Videotelefonen 
og/eller andre handlinger eller situationer, der er udenfor ACN’s rimelige kvalitetskontrol. 

ACN giver ingen garantier for ACN Videotelefonen ud over denne udtrykkeligt begrænsede garanti. 
ACN afviser, i det omfang det er tilladt ved gældende lov, enhver yderligere garanti og betingelse, 
uanset om de er udtrykt eller underforståede medregnet, men ikke begrænset til enhver (eventuel) 
underforståede garanti, forpligtelse eller betingelse for tilfredsstillende kvalitet, for svarernes 
nøjagtighed eller fuldstændighed, for resultater af fagmæssig udformning, for fravær af virus - alt i 
forhold til ACN Videotelefonen eller på anden måde opstået som følge af brug af ACN Videotelefonen. 
Denne frasigelse gælder ikke for (i) enhver indirekte betingelse for så vidt angår ejendomsret og (ii) 
enhver indirekte garanti for overensstemmelse med beskrivelse. 

For under den Begrænsede Garanti at anmelde en defekt, skal man kontakte kundeservice for ACN’s 
digitale telefonservice forklare defekten og modtage et godkendelsesnummer for returnerede varer 
(RMA), hvis nødvendigt. ACN Videotelefonen skal returneres til ACN så hurtigt som muligt efter 
meddelelse om defekten til den adresse ACN har oplyst. Desuden skal man overholde alle andre 
returneringsprocedurer foreskrevet af ACN som offentliggjort eller forklaret på tidspunktet for 
skadesanmeldelsen. Hvis en defekt opstår og en gyldig skadesanmeldelse under denne begrænsede 
garanti modtages af ACN efter de første 15 dage efter udløb af garantiperioden, har ACN ret til at 
opkræve betaling for enhver rimelig forsendelses- og administrationsomkostning i forbindelse med 
reparation eller erstatning af ACN Videotelefonen. 

Denne begrænsede garanti er den eneste udtrykkelige garanti, der stilles dig og ydes i stedet 
for enhver anden udtrykt garanti eller lignende forpligtelser (hvis relevant) i form af reklame, 
dokumentation, emballage eller anden form for kommunikation. 

Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages til tredjemand. 
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