
 
BEGRÄNSAD GARANTI  

VIKTIGT! Denna begränsade garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande 
konsumentlagstiftning. ACN garanterar att videotelefonen vid normal användning inte innehåller 
tillverknings- eller materialfel (”Fel”) under 2 års tid från det att den inhandlades (”Garantiperiod”). 
Under garantiperioden kommer videotelefonen att repareras eller bytas ut av ACN (”Begränsad 
garanti”), utan att du behöver betala för reservdelar eller arbete.

Denna garanti täcker inte ACNs digitaltelefonitjänst, bara ACNs videotelefon.

Denna begränsade garanti gäller inte för normalt slitage eller om videotelefonen öppnats eller 
reparerats av någon som inte är auktoriserad av ACN. Den täcker inte heller skada som orsakats 
av felaktigt bruk, fukt, vätskor, att enheten stått i närheten av eller utsatts för värme eller 
olyckshändelse, missbruk, underlåtenhet att följa anvisningarna som medföljer videotelefonen, 
försummelse eller felaktig användning. Den begränsade garantin täcker inte fysiska skador på 
videotelefonens yta och/eller andra händelser eller situationer som ligger bortom ACNs rimliga 
kvalitetskontroll.

ACN erbjuder inte några garantier på videotelefonen utöver denna uttryckliga begränsade garanti. 
Med undantag för den begränsade garantin och i den utsträckning gällande lag medger avsäger sig 
ACN härmed alla andra garantier och åtaganden, både uttryckliga och underförstådda, men inte 
begränsade till, eventuella underförstådda garantier, åtaganden eller garantier om tillfredsställande 
kvalitet, lämplighet för avsett ändamål, tillförlitlighet eller tillgänglighet, korrekta eller fullständiga 
svar, resultat, fackmannamässigt utförande, frånvaro av virus och frånvaro av försumlighet, allt med 
avseende på ACNs videotelefon eller sådant som kan härledas till användning av videotelefonen. 
Denna begränsning gäller inte (i) underförstådda garantier med avseende på äganderätt och (ii) 
underförstådda garantier med avseende på överensstämmelse med funktionsbeskrivning.

För att åberopa fel måste du kontakta ACNs digitaltelefonitjänsts hjälplinje för att beskriva felet och 
erhålla ett RMA-nummer (eng. Return Material Authorisation) i de fall där det är nödvändigt. ACNs 
videotelefon måste returneras till ACN så snart som möjligt efter anmälan av fel, till den adress som 
ACN anger. Du måste också följa övriga regler avseende retur som ACN uppställer. Om ett fel uppstår 
och ett giltigt anspråk, i enlighet med denna begränsade garanti, tas emot av ACN inom de första 15 
dagarna efter utgången garantiperiod, har ACN rätt att ta ut rimliga frakt- och hanteringskostnader i 
samband med reparationen eller ersättandet av videotelefonen.

Denna begränsade garanti är den enda uttryckliga garanti som lämnats till dig och ersätter 
andra uttryckliga garantier eller liknande utfästelser (om några) i marknadsföring, dokumentation, 
förpackningar eller andra typer av kommunikation. Du kan inte överlåta denna begränsade garanti till 
någon annan person.
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