Till våra kunder
I över 40 år har Lowepro utvecklat och tillverkat skyddande väskor av
högsta kvalitet. Kvalité och kundservice är högsta prioritet.
Lowepros Garanti
Vad omfattas av denna begränsade konsumentgaranti? Denna
begränsade konsumentgaranti täcker brister vad avser material och
utförande för den nya Lowepro-produkt som tillhandahålls med denna
garantibilaga. Denna garanti påverkar eller förändrar inte någon garanti
som utfärdats av Lowepro-återförsäljaren. Inte heller påverkar den några
tillkommande rättighter Du kan ha enligt lag i din jurisdiktion.
Hur lång tid gäller denna garanti? Garantin gäller så länge Du, som är
ursprunglig köpare, äger Din Lowepro-produkt.
Vad omfattas inte av denna garanti? Denna garanti täcker inte skador
som uppkommit från olämplig användning, missbruk, ändring, eller skador
som uppkommit på grund av olyckor; den täcker inte heller den naturliga
försämringen i material som uppkommer efter omfattande användning
(d.v.s. utslitning av dragkedjor, tygförslitning etc.). Med tiden slits även en
Lowepro-väska ut!
Vidare ersätts inte följdskador på personlig egendom. Vissa delstater,
provinser och länder tillåter inte uteslutning eller begränsning av
följdskador så denna uteslutning kanske inte gäller Dig.
Vad behöver Du göra för att framställa ett Garantikrav? Du kommer att
behöva lämna in Din produkt till en auktoriserad Lowepro-återförsäljare
för inspektion för att bekräfta defekten. Om du inte genomför din
reklamation i enlighet med instruktionerna i denne garantibilaga kommer
Lowepro inte att infria sin garanti. För att utöva Dina rättigheter enligt
garantin och erhålla instruktioner om hur Du skall lämna in din produkt för
inspektion, skall Du antingen kontakta säljaren där Du köpte Din Loweproprodukt,
gå till www.lowepro.com/contact, ringa (800) 800-5693, anknytning 4073 eller kontakta
Din lokala auktoriserade Lowepro-distributör. En fullständig lista över våra auktoriserade
distributörer finns på vår webbsida, http://www.lowepro.com/where-to-buy.
Vad kommer Lowepro att göra? Efter att ha inspekterat produkten och
bekräftat defekten, kommer vi, efter eget tycke, antingen reparera eller
ersätta Din Lowepro-produkt utan kostnad för Dig. Om Din produkt inte
längre är tillgänglig, kommer vi att ersätta denna med en liknande produkt
av samma värde.
Hur tillämpas lokal lag? Denna garanti ger Dig specifika legala
rättigheter och Du kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat
till delstat och från land till land. Denna garanti påverkar inte några
ytterligare rättigheter som Du har i enlighet med de lagar som gäller i
Din jurisdiktion som avser försäljning av varor till konsumenter, inklusive

men inte begränsat till, nationella lagar som implementerar EU direktivet
44/99/EC. En del länder tillåter inte uteslutning eller begränsning av
följdskador, så begränsningarna eller uteslutningarna i denna garantibilaga
kanske inte gäller Dig. Denna garanti skall regleras av lagarna i den
amerikanska delstaten Kalifornien.
Vem ger denna garanti? Denna garanti ges av Lowepro och DayMen
Photo Marketing LP, 55 Valleywood Drive, Markham, ON, Canada L3R 5L9.

