Bose begrænset garanti
Bose Corporation ("Bose") garanterer, at dit produkt er frit for fejl i materialer og udførelse, når
det købes direkte hos Bose eller hos en autoriseret Bose-forhandler. Denne garanti gælder kun
den person, der oprindeligt købte produktet, den person, der modtager produktet som gave, og
gælder ikke andre personer eller personer, produktet overdrages til. Garantien er gyldig fra
datoen for detailkøbet i en periode på 2 år og i en periode på 5 år for passive højttalere uden
strømforsyning. I tilfælde af en dækket garantidefekt vil Bose efter eget valg: (A) reparere
produktet ved hjælp af nye eller istandsat dele; (B) erstatte produktet med et tilsvarende nyt
eller istandsat produkt; eller (C) give dig en delvis eller fuld tilbagebetaling af den oprindelige
købspris mod returnering af produktet.
Denne garanti dækker ikke defekter eller skader som følge af ukorrekt brug eller
vedligeholdelse, normal slitage, kommerciel brug, ulykker eller eksterne årsager. Uautoriseret
reparation, ændring eller tilpasning af dine produkter annullerer denne garanti.
Hvis du har brug for garantiservice på dækkede defekter inden for garantiperioden, skal du
kontakte Bose ved hjælp af kontaktoplysningerne på worldwide.bose.com/contact for dit
land/område. Inden Bose leverer garantiservice kan Bose kræve, at du stiller
købsbevisoplysninger til rådighed, herunder, men ikke begrænset til, en kvittering eller en
salgsfaktura.
Denne begrænsede garanti giver dig specifikke rettigheder i tillæg til andre rettigheder, som du
kan have i henhold til gældende lov, herunder dine rettigheder over for den person, som har
solgt Bose-produktet til dig. I DET OMFANG, HVORI LOVEN TILLADER DET, ER DENNE
GARANTI IMIDLERTID DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTI, BOSE GIVER. BOSE
FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI FOR
SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE), OG BOSES ERSTATNINGSANSVAR ER BEGRÆNSET
TIL DEN OPRINDELIGE KØBSPRIS.

