
  
BEGRENSET GARANTI   

VIKTIG Å MERKE SEG! Denne begrensede garantien påvirker ikke (eller begrenser) eventuelle 
rettigheter du måtte ha i henhold til nasjonal forbrukerlovgivning eller kjøpslov. 

ACN gir en begrenset garanti for at ACN Videotelefon vil være fri for material- eller produksjonsfeil ved 
normal bruk (“Defekter”) i en periode på 2 år fra kjøpsdato for ACN Videotelefon (“Garantiperiode”). I 
Garantiperioden vil ACN reparere eller erstatte ACN Videotelefon (“Begrenset garanti”) uten kostnad 
for verken arbeid eller deler. 

Denne Garantien omfatter ikke ACN Digitaltelefonitjeneste, kun ACN Videotelefon. 

Den Begrensede garantien omfatter ikke skade som skyldes normal slitasje eller at ACN Videotelefon 
har blitt åpnet eller reparert av noen som ikke er autorisert av ACN, og omfatter ikke skade som 
skyldes feil bruk, fukt, væske, nærhet til eller utsettelse for varme, uhell, misbruk, manglende 
overholdelse av instruksjonene som følger med Videotelefonen, forsømmelse eller feil bruksområde. 
Den Begrensede garantien omfatter ikke fysisk skade på overflaten på ACN Videotelefon, og/eller 
andre handlinger eller situasjoner som er utenfor ACNs rimelige kvalitetskontroll. 

ACN gir ingen garantier når det gjelder ACN Videotelefon utover denne uttrykkelige Begrensede 
garantien. Særskilt, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, gjør ACN og ACNs 
leverandører ACN Videotelefon tilgjengelig og fraskriver seg herved alle andre garantier og betingelser, 
enten uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle underforståtte 
garantier, forpliktelser, betingelser for pålitelighet eller tilgjengelighet, nøyaktighet eller fullstendighet 
i svar, resultater av fagmessig art, mangel på virus, når det gjelder ACN Videotelefon eller på 
andre måter som følge av bruk av ACN Videotelefon. Denne fraskrivelsen gjelder ikke (i) eventuell 
underforstått betingelse når det gjelder tittel, og (ii) eventuelle underforstått garanti når det gjelder 
samsvar med beskrivelse. 

For å framsette et garantikrav for defekt produkt i henhold til den Begrensede garantien, må du 
kontakte ACNs kundestøtte for Digitaltelefoni for å forklare hva defekten er og for å be om et 
returnummer (RMA) dersom nødvendig. ACN Videotelefon må returneres til ACN så snart som mulig 
etter at det er gitt varsel om Defekten til adressen ACN oppgir. Du må også overholde eventuelle 
andre returprosedyrer som publisert eller forklart av ACN på kravtidspunktet. Dersom en defekt 
oppstår og ACN mottar et gyldig krav i henhold til denne Begrensede garantien etter de første 
15 dagene etter utløp av garantiperioden, har ACN rett til å belaste eventuelle forsendelses- og 
administrasjonskostnader i forbindelse med reparasjon eller erstatning av ACN Videotelefon. 

Den Begrensede garantien er den eneste uttrykkelige garantien som vil bli gitt til deg, og 
erstatter eventuelt andre garantier eller lignende forpliktelser (hvis noen) framsatt i annonsering, 
dokumentasjon, emballasje eller annen kommunikasjon. 

Den Begrensede garantien kan ikke overføres. 
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