
Visoje Europoje taikoma garantija: sąlygos galioja bet kurioje šalyje, išskyrus šalį, 

kurioje prekė pirmą kartą Įsigyta: 

 
A)  Pirkėjui nustačius, kad prietaisas su defektais, jis turėtų tiesiogiai susisiekti su atitinkama    

pardavimų kompanija ar nacionaliniu platintoju ES / EEA šalyje arba Turkijoje, ES/EEE 

šalyje arba Turkijoje, 

Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje Hercogovinoje, Makedonijoje kur buvo pateikta pretenzija 

pagal šią garantiją, kaip nurodyta “Produktų aptarnavimo vadove”, arba su artimiausiu 

įgaliotuoju platintoju, ir pateikti šią garantiją bei pirkimo datą patvirtinantį dokumentą. 

Tada pirkėjas bus informuotas dėl šių dalykų: 

 

(i) ar prekybos įmonė ar nacionalinis platintojas atliks prietaiso remontą, ar 

(ii) prekybos įmonė ar nacionalinis platintojas organizuos prietaiso pervežimą j ES/EEE šali         

arba Turkiją, Kroatiją, Serbiją, Bosniją Hercogoviną, Makedoniją kur prietaisas buvo pirmą 

kartą parduotas, ar 

(iii) pirkėjas gali pats nusiųsti prietaisą prekybos jįmonei ar nacionaliniam platintojui ES/EEE   

šalyje ar Turkijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje Hercogovinoje, Makedonijoje kur 

prietaisas buvo pirmą kartą parduotas. 

 

B) Jei prietaisas yra toks produkto modelis, kurį įprastomis sąlygomis tiekia prekybos įmonė ar 

nacionalinis platintojas toje šalyje, kurioje jis yra pirkėjo naudojamas, tokiu atveju prietaisas 

su garantijos kortele ir pirkimo datą patvirtinančiu dokumentu turėtų būti grąžintas tai 

prekybos įmonei ar nacionaliniam platintojui, kurie atliks garantinį remontą, pirkėjo rizika ir 

pirkėjui apmokant tokio grąžinimo išlaidas. Kai kuriose šalyse dukterinė prekybos įmonė ar 

nacionalinis platintojas paskiria įgaliotuosius prekybos agentus ar tam tikrus aptarnavimo 

centrus minėtam garantiniam remontui atlikti. 

C)  Jei prietaisas yra tokio modelio, kuris paprastai netiekiamas į tą šalj, kurioje bus naudojamas, 

arba kai vidinės ir išorinės prietaiso charakteristikos skiriasi nuo panašių modelių 

charakteristikų, galiojančių toje šalyje, kurioje toks prietaisas naudojamas, prekybos įmonė ar 

nacionalinis platintojas gali atlikti garantinį jo remontą, reikiamas atsargines dalis jsigydami 

toje šalyje, kurioje minėtas prietaisas buvo pirmą kartą parduotas, arba garantinį remontą 

būtina atlikti prekybos įmonėje arba pas nacionalinj platintoją toje šalyje, kur prietaisas buvo 

pirmą kartą parduotas. Bet kuriuo atveju pirkėjas privalo pateikti šią garantijos kortelę ir 

dokumentą, įrodantj prietaiso įsigijimo datą. Bet kuris prietaisas ar jo atsarginės dalys 

transportuojamos pirkėjo rizika ir jam padengiant išlaidas, taip pat numatomas galimas 

garantinio remonto paslaugos uždelsimas. 

D)  Kai vartotojas atsiunčia prietaisą garantiniam remontui į prekybos įmonę ar nacionaliniam 

platintojui, esantiems toje šalyje, kur prietaisas naudojamas, aptarnaujama laikantis tų pačių 

vietos reikalavimų bei sąlygų (įskaitant garantinį laikotarpį), kurios taikomos tam pačiam 

prietaiso modeliui toje šalyje, kurioje jis naudojamas, o ne ES/EEE šalyje ar Turkijoje, 

Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje Hercogovinoje, Makedonijoje kur prietaisas buvo pirmą kartą 

parduotas. Kai vartotojas atsiunčia prietaisą garantiniam remontui į prekybos įmonė ar 

nacionaliniam platintojui, esantiems ES/EEE šaluje ar Turkijoje Kroatijoje, Serbijoje, 

Bosnijoje Hercogovinoje, Makedonijoje kur prietaisas buvo pirmą kartą parduotas, garantinis 

aptarnavimas atliekamas, laikantis vietos reikalavimų bei sąlygų, kurios galioja pirminio 

prietaiso pardavimo ES/EEE šalyje ar Turkijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje 

Hercogovinoje, Makedonijoje. 

E)  Kai kuriuos modelius, norint, kad jie tinkamai funkcionuotų ir būtų saugiai naudojami 

įvairiose ES/EEE šalyse bei Turkijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje Hercogovinoje, 

Makedonijoje būtina truputį pakeisti ar patobulinti pagal vietos reikalavimus įtampai bei 

saugumui ar kitus techninius standartus, taikomus ar rekomenduojamus vietos įstatymų. Kai 

kuriems modeliams skirtos tokių pakeitimų ar patobulinimų išlaidos gali būti gana didelės ir 

gali bū ti sunku įvykdyti vietos įtampai keliamus bei saugumo ar kitų techninių standartų 

reikalavimus.  

Rekomenduojama, kad pirkėjas, prieš pradėdamas eksploatuoti prietaisą kitose šalyse, 



išskyrus ES/EEE šalis bei Turkiją, Kroatiją, Serbiją, Bosniją Hercogoviną, Makedoniją 

atsižvelgtų į minėtus techninius bei saugumo veiksnius. 

F) Ši garantija nenumato jokių išlaidų, patirtų dėl prietaiso pakeitimų ar patobulinimų, siekiant, 

kad jis atitiktų vietos, įtampai keliamus, taip pat saugumo bei techninių standartų 

reikalavimus, padengimo.  

Prekybos įmonė ar nacionalinis platintojas gali atlikti minėtus būtinus prietaiso pakeitimus ar 

patobulinimus pirkėjo sąskaita. Tačiau dėl techninių priežasčių ne visuomet jmanoma atlikti 

tokius visų prietaiso modelių pakeitimus ar patobulinimus, siekiant, kad jie atitiktų vietos 

įtampai keliamus, saugumo bei techninių standartų reikalavimus. Be to, minėti prietaiso 

modelių pakeitimai ar patobulinimai gali turėti neigiamos jtakos prietaiso veikimui. 

G) Jei prekybos įmonės ar nacionalinio platintojo toje šalyje, kur prietaisas yra naudojamas, 

nuomone, pirkėjo atlikti būtini pakeitimai bei patobulinimai, siekiant pritaikyti prietaisą vietos 

įtampai keliamiems reiklavimams, taip pat saugos bei techninių standartų reikalavimams, 

buvo atlikti tinkamai, bet kuris garantinis remontas ar aptarnavimas vėliau gali bųti 

atliekamas, kaip aukščiau nurodyta, su sąyga, jei pirkėjas atskleis informaciją apie minėtus 

prietaiso pakeitimus ar patobulinimus, jei to prireiktų, norint tinkamai atlikti prietaiso 

garantinį remontą. (Rekomenduojama, kad pirkėjas nesiųstų adapterio ar kitos pritaikytos 

įrangos remontui į prekybos įmonę ar nacionaliniam platintojui toje šalyje, kur buvo pirmą 

kartą prietaisas parduotas, jeigu remontas bet kuriuo būdu susijęs su minėtais pakeitimais ar 

patobulinimais.) 

H) Si garantija galioja tik tose teritorijose, kur galioja Europos Sąjungos, EEE bei Turkijos, 

Kroatijos,Serbijos, Bosnijos Hercogovinos, Makedonijos įstatymai. 

Prašome tinkamai saugoti šią garantijos kortelę kartu su pirkimo kvitu. 


