
 

 

                                                   EUROPOS VALSTYBIŲ GARANTIJA  

                                                                 GARANTIJOS SĄLYGOSGALIOJANČIOS LIETUVOJE 

 

Dėkojame Jums, kad nusipirkote šį produktą, kuriam yra taikoma Sutartinė Garantija. 

1. Ši Garantija neturi įtakos Jūsų teisėms, nustatytoms įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo prekių pardavimą. Atsižvelgiant į 
žemiau pateiktas sąlygas, „Panasonic“ garantuoja pirkėjui, kuris įsigyja produktą su prekyba, verslu ar profesine veikla nesusijusiais tikslais, jog šio 
produkto įsigijimo metu jis neturi jokių defektų, susijusių su produkto medžiagomis, dizainu ar gamyba. 

2. Garantija galioja du metus nuo produkto įsigijimo dienos, nebent kitaip numatyta šios Garantijos 10 punkte. 

3. Garantinio laikotarpio metu „Panasonic“ nemokamai atliks produkto remonto darbus ar pakeis defektų turinčias produkto dalis. 

4. Bet kokie produktai ar jų dalys, kurie turėjo defektų ir buvo pakeisti „Panasonic“, yra saugomi „Panasonic“ ir tampa „Panasonic“ nuosavybe. 

5. Jei „Panasonic“ po pakartotinių bandymų nesugeba eliminuoti gedimų taip, kad būtų užtikrintas tinkamas produkto veikimas, „Panasonic“ gali savo 
nuožiūra pakeisti produktą į identišką arba funkciniu požiūriu lygiavertį produktą. 

6. Pirkėjo teisių gynimo priemonėms ar pretenzijoms, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Garantijoje, ši Garantija nėra taikoma, įskaitant, bet 
neapsiribojant, bet kokias pretenzijas dėl atsitiktinės ar išvestinės žalos ar bet kokio pobūdžio nuostolių. 

7. Ši Garantija netaikoma: 

i) visiems produktams ar dalims, kurių naudojimo trukmė yra ribota arba kurie (-ios) yra suvartojami, pavyzdžiui, baterijoms; 

ii) defektams, atsirandantiems dėl to, kad produktas nebuvo naudojamas pagal naudojimo instrukcijas arba techninius ir (arba) saugos standartus, 
numatytus valstybėje, kurioje naudojamas produktas; 

(iii) defektams, atsiradusiems dėl nelaimingo atsitikimo, gaisro, neatsargumo, netinkamo naudojimo, nusidėvėjimo, netinkamo įrengimo, kontakto 
su skysčiu ar kito svetimkūnio patekimo į gaminį ar atsiradusiems transportuojant produktą pirkėjui arba iš pirkėjo metu ar (iv) defektams, kuriuos 
sukėlė kitų (ne „Panasonic“) dalių ar priedų naudojimas, arba defektams, atsiradusiems dėl taisymo darbų, modifikacijos ar išardymo, atliktų asmens, 
kuris nebuvo „Panasonic“ įgaliotas atlikti tokius veiksmus. 

8. Jeigu Jūsų produktas neveikia tinkamai, patikrinkite „Nesklandumų šalinimo“ skyrių Naudojimo instrukcijoje. Jei patikrinę Naudojimo instrukciją, 
Jūs manote, kad produktas turi defektų, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą pardavėją, iš kurio įsigijote produktą, arba artimiausią įgaliotą aptarnavimo 
centrą. Kreipiantis turi būti pateikta ši Garantija ir produkto įsigijimą pagrindžiantys dokumentai. Išsamią informaciją apie įgaliotus aptarnavimo 
centrus galima rasti internete adresu https://www.panasonic.com/lt/palaikyma/prieziuros-infomacija.html 

9. Ši Garantija galioja tik tiems gaminiams, kurie buvo įsigyti ir naudojami tik Europos Sąjungoje, Europos Ekonominėje Erdvėje ir Šveicarijoje. Jei 
atitinkamo produkto prekybos „Panasonic“ įprastai nevykdo valstybėje, kurioje jis buvo naudojamas, garantinio remonto paslauga gali būti suteikta 
įsigyjant atsargines dalis iš valstybės, kurioje produktas buvo įsigytas, arba gali reikėti suteikti garantinio remonto paslaugą valstybėje, kurioje 
produktas buvo įsigytas. Abiem atvejais pirkėjas privalo pateikti šią garantijos kortelę ir įrodymus, pagrindžiančius produkto įsigijimo datą. Bet koks 
reikiamas tiek produkto, tiek bet kokių atsarginių dalių transportavimas bus vykdomas pirkėjo rizika ir sąnaudomis, ir šios priežastys gali lemti 
pavėluotą remonto paslaugų suteikimą. 

10. Kita: garantijos garso kolonėlėms laikotarpis yra 5 metai. 

11. Visa Jūsų informacija, pateikta siekiant paslaugų suteikimo pagal šią Garantiją, bus saugojama ir naudojama pagal „Panasonic“ privatumo politiką, 
su kuria galite susipažinti adresu www.panasonic.com/lt/privatumo-politika. 

12. Šioje Garantijoje „Panasonic“ reiškia žemiau nurodytą įmonę. 
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