NYHED!
I Hitachis værktøjsprogram er der ingen kompromiser. Alle maskiner er beregnet til professionel brug. Hitachi arbejder
løbende på at udvikle tekniske funktioner og ergonomi ned til mindste detalje.
Hitachi bygger VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE. Alle Hitachi maskiner er designet til at modstå tunge belastninger i et
professionelt miljø - og de er pålidelige år efter år.

3års

Intet besvær

HITACHI
GARANTI

- 3 års garanti på Hitachi elektroog batteriværktøj, batterier og ladere!

Hitachi Power Tools giver 3 års garanti på Hitachi elektro-værktøj og batteri-værktøj fra den 1. januar 2013. Garantien
gælder også for batterier og ladere. Den udvidede garantiperiode gælder fra købsdatoen - der kræves ingen kompliceret
registrering af forhandler eller slutbruger. Vi mener, dette er markedets bedste garantibetingelser, og resultatet af Hitachis
utrættelige arbejde med at fremstille el-værktøj, der ikke kun er så godt som nødvendigt, men så godt som muligt.
Som et resultat af Hitachis gennemgående høje produktkvalitet gives 36 måneder garanti fra købsdatoen på Hitachi elektro- og batteriværktøj, samt Hitachi batterier og ladere, gældende materiale- og produktionsfejl.
På Hitachi Skov- og haveværktøj, batteri-, el- eller benzindrevet værktøj købt efter 1. januar 2010 gives to års garanti. På
Hitachi elektro- og batteri-værktøj købt mellem 1.1.2010 og 31.12.2012 gives to års garanti.
Garantien ophører ved anvendelse af uoriginale reservedele.
Hvis der opdages fejl, repareres disse gratis - forudsat at produktet anvendes i henhold til brugsvejledningen og
er med originale dele, og det ikke kan anses for at være normal slitage eller misbrug.
Garantibetingelser og reklamationsret:
Garantien dækker materiale- og/eller fabrikationsfejl. Dette gælder under forudsætning af, at værktøjet er blevet anvendt
som foreskrevet i brugsvejledningen.
Garantien bortfalder ved:
• Indikation af dårlig vedligeholdelse eller forkert brug
• Overbelastning på grund af forkert værktøj til udført arbejde
• Brug af uoriginale reservedele
• Skader forårsaget af udstyr, der ikke er godkendt af Hitachi
• Reparation ikke er udført af autoriseret Hitachi serviceværksted
• Faktura med købsdato kan ikke fremvises.
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