GARANTII
Blendteci blenderite kvaliteet on suurepärane. Võid kindel olla, et saad seda kasutada muretult ja
ilma probleemideta aastaid.
Blendtec garanteerib, et blenderil ei esine garantii kehtivusperioodil materjalidest või koostekvaliteedist
tingitud defekte. Sel perioodil parandatakse niisugused defektid või asendatakse toode Blendteci äranägemisel
uuega tasuta.
Garantii alla ei kuulu kasutusest tingitud kulumine; toote väärkasutusest, ebamõistlikust kasutamisest,
õnnetusjuhtumist (sealhulgas tulekahju, üleujutus või muu loodusõnnetus) tingitud kahjustused; toote
omavoliline rikkumine/muutmine; Blendteci heakskiiduta lisatarvikute kasutamine; volitamata esindustes
tehtud hooldustööd; modifitseeritud seadmed ja seadmed, mida on kasutatud kaubanduslikel eesmärkidel.
Kaubanduslikul eesmärgil kasutamiseks loetakse kui keskmine tsüklite arv aastas ületab 2500 tsüklit.
GARANTII KEHTIB VAID BLENDTECI JA TEMA VOLITATUD EDASIMÜÜJATE MÜÜDUD SEADMETELE.
Kõikidel parandamisele antud seadmetel peab olema esialgset ostu tõendav dokument. Blendtec tagab kõigiks
remonditöödeks, mida tehakse kehtiva garantiiga seadmetel, ettemakstud transpordi. Kui seadmel ei ole
kehtivat garantiid, korraldab remonditöödeks vajaliku transpordi ja tasub selle eest klient. Kõik remonditavad
seadmed saata aadressile:
Maaletooja:

Rickman Trade OÜ
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316 Eesti
Telefon 651 88 69
service@rickman.ee

KEHTIVA GARANTII KORRAL
1.

Võta kohe ühendust maaletoojaga, et teha kindlaks, milles on viga. Sul peaks käepärast olema blenderi
seerianumber ja probleemi kirjeldus. Ära ürita seadet ise parandada. Kui seadet üritab parandada keegi
teine kui Blendteci volitatud hooldustehnik, tühistab see garantii. Paljud probleemid saavad lihtsalt ja
kiirelt telefoni teel lahendatud.

2.

Kui veale ei ole võimalik telefoni teel lahendust leida, võib olla tarvis sinu seade välja vahetada. Kui
blenderil on kehtiv garantii, siis maaletooja remondib seadme või vahetab selle välja tasuta. Garantii ei
kata kasutusest tingitud kulumist ega väärkasutust.

3.

Kui maaletooja on sulle edastanud täpsed tegutsemisjuhised, paki seade kokku ja lisa sellele järgnev teave.

Nimi:___________________________________________________________________________________
Aadress: ________________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________________
Mootori seerianumber (aluse põhjal): ________________________________________________________
Läbitud tsüklite arv (kuvatakse LED-teaberibal): ________________________________________________
Ostukuupäev:____________________________________________________________________________
Ostukoht: _______________________________________________________________________________
Probleemi selgitus: _______________________________________________________________________

KEHTIVUSE KAOTANUD GARANTII KORRAL
1.

Võta kohe ühendust maaletoojaga, et teha kindlaks, milles on viga. Sul peaks käepärast olema blenderi
seerianumber ja probleemi kirjeldus. Ära ürita seadet ise parandada. Paljud probleemid saavad lihtsalt ja
kiirelt telefoni teel lahendatud.

2.

Kui blenderil puudub kehtiv garantii, kuid soovid lasta seda remontida, võta ühendust klienditeenindusega
ning teata oma seadme seerianumber ja ostukuupäev, et saaksime anda täpsemat teavet selle kohta,
kuidas toimetada meile remontimiseks seade, millel puudub kehtiv garantii.

3.

Lisa saadetavale seadmele järgnev teave.

Nimi:___________________________________________________________________________________
Aadress: ________________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________________
Mootori seerianumber (aluse põhjal): ________________________________________________________
Läbitud tsüklite arv (kuvatakse LED-teaberibal): ________________________________________________
Ostukuupäev:____________________________________________________________________________
Ostukoht: _______________________________________________________________________________
Probleemi selgitus:

