
  
RAJOITETTU TAKUU  

TÄRKEÄ ILMOITUS Tämä rajoitettu takuu ei vaikuta kansallisen kuluttajansuojalainsäädännön 
mukaisiin oikeuksiin (eikä rajoita niitä). 

ACN tarjoaa kahden (2) vuoden rajoitetun takuun videopuhelimen ostopäivästä lukien. Takuu kattaa 
puhelimen normaalissa käytössä havaitut materiaali- ja valmistusviat. ACN korjaa tai vaihtaa viallisen 
laitteen takuuaikana laskuttamatta osista tai työstä (”rajoitettu takuu”). Takuu koskee ainoastaan ACN 
videopuhelinta. 

Rajoitettu takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, puhelimen avaamisesta tai 
korjaamisesta, jos tekijä ei ole ACN:n valtuuttama, eikä vaurioita, jotka ovat seurausta kosteudesta, 
nesteistä, altistumisesta lämmölle tai onnettomuudelle, väärinkäytöstä, videopuhelimen mukana 
toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä, laiminlyönnistä tai määräysten vastaisesta 
käytöstä. Rajoitettu takuu ei koske ACN videopuhelimen pinnan vaurioita eikä muita toimia tai tilanteita, 
joihin ACN:n laadunvalvonta ei voi vaikuttaa. 

ACN ei myönnä muita ACN videopuhelinta koskevia takuita kuin tämän rajoitetun takuun. Siinä määrin 
kuin sovellettava laki sallii, ACN sanoutuu täten irti kaikista muista takuista ja ehdoista, sekä suorista 
että epäsuorista rajoittumatta (mahdollisiin) epäsuoriin takuisiin, luotettavuutta tai saatavuutta 
koskevista velvoitteista tai ehdoista, vastausten tarkkuudesta tai täydellisyydestä, asianmukaisen työn 
laadusta tai viruksettomuudesta, tämä kaikki koskien ACN videopuhelinta tai ACN videopuhelimen 
käytön seurauksia. Tämä rajoitus ei koske (i) otsikon mukaista epäsuoraa ehtoa eikä (ii) selostuksen 
mukaisuutta koskevaa epäsuoraa takuuta. 

Jos katsot, että laitteessa on rajoitetun takuun alainen vika, ota yhteyttä ACN digitaalipuhelinpalvelun 
helpdeskiin ja selitä vika. Helpdesk antaa tarvittaessa palautuskoodin (RMA). ACN videopuhelin 
on palautettava ACN:lle mahdollisimman pian vian havaitsemisen jälkeen ACN:n ilmoittamaan 
osoitteeseen. Tämän lisäksi on noudatettava muita ACN:n julkaisemia tai selittämiä palautusohjeita, 
jotka olivat voimassa, kun vika ilmeni. Jos rajoitetun takuun alainen vika ilmenee ja ACN saa siitä 
ilmoituksen 15 päivää takuuajan päättymisen jälkeen, ACN:llä on oikeus veloittaa kohtuulliset lähetys- ja 
käsittelykustannukset, jotka syntyvät korjattaessa tai vaihdettaessa ACN videopuhelin uuteen. 

Tämä rajoitettu takuu on ainoa myönnetty suora takuu, joka korvaa kaikki muut (mahdolliset) suorat 
takuut tai vastaavat velvoitteet, jotka perustuvat mainontaan, dokumentointiin, pakkaukseen tai 
muuhun kommunikointiin. 

Tämä rajoitettu takuu on henkilökohtainen. 
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