
DANMARK 
Garanti dokumente 
 
 
 
Kære kunde, 
 

 

Tak, fordi du har købt dette produkt fra 
Philips, som er designet og produceret 
efter de højeste kvalitetsstandarder. 
 
Hvis noget skulle gå galt med dette 
produkt, garanterer Philips omkostningsfri 
udskiftning inden for en periode på 24 
måneder fra købsdatoen. Denne Philips-
garanti supplerer eksisterende, nationale 
garantimæssige forpligtigelser over for 
dig i forhold til forhandlere og Philips i det 
land, hvor produktet er købt, og berører 
ikke dine lovbeskyttede rettigheder som 
forbruger/kunde. 
 
Philips-garantien gælder, forudsat at 
produktet behandles korrekt og i 
overensstemmelse med den beregnede 
anvendelse samt i overensstemmelse 
med tilhørende betjeningsvejledninger og 
efter fremlæggelse af den originale 
faktura eller bevis for indbetaling med 
angivelse af købsdato, navn på 
forhandler samt model- og 
produktionsnummer for produktet. 
 
Philips-garantien gælder muligvis ikke, 
hvis: 
• Dokumentet på nogen måde er blevet 

ændret eller gjort ulæseligt. 
• Model- eller produktionsnummeret for 

produktet er blevet ændret, slettet, 
fjernet eller gjort ulæseligt. 

• Der er udført reparationer eller 
produktændringer af uautoriserede 
serviceorganisationer eller personer. 

• Beskadigelse er forårsaget som følge 
af uheld, herunder, men ikke 

begrænset til, lynnedslag, vand eller 
ild, misbrug eller manglende 
vedligeholdelse. 

 
Bemærk venligst, at produktdefekter ikke 
hører under denne garanti i tilfælde, hvor 
ændringer er nødvendige for at 
imødekomme lokale eller nationale 
tekniske standarder i lande, som 
produktet ikke oprindeligt er designet eller 
produceret til. Kontrollér derfor altid 
omhyggeligt, om produktet er egnet til 
brug i et bestemt land. 
 
I tilfælde af, at dit Philips-produkt ikke 
virker korrekt eller forekommer defekt, 
bedes du følge nedenstående trin for at 
løse problemet: 

• Gå ind på Philips supportsite 
(http://www.philips.com/welcome), 
og læs lynstartvejledningen, 
brugervejledning eller ofte stillede 
spørgsmål (FAQ). 

• Ring til Philips' help desk for 
forbrugere ("Philips Consumer 
Help Desk" - det lokale nummer til 
Philips help desk for forbrugere 
kan findes på supportsitet), eller 

• Kontakt den forretning, hvor du har 
købt Philips-produktet, og bed om 
hjælp. 
 

Hvis du har behov for service under 
ophold i et andet land, kan du kontakte 
Philips help desk for forbrugere i det 
pågældende land. Du kan finde 
telefonnummeret på Philips' supportsite.

 


