DATABLAD

3 ÅRS GARANTI
-MED GEOTEAM PLUS
Foruden den normale garanti der
følger med alle Trimbles produkter,
tilbyder vi nu 2 års ekstra garanti ved
samtidig oprettelse af et Geoteam PLUS
abonnement. Du får altså 3 års garanti
på alt Trimble udstyr.

IKRAFTTRÆDELSE
Du skal ikke selv gøre noget for at få den
ekstra garanti, det følger helt aftomatisk
med, når dit udstyr er købt efter den
01.01.2018 og du samtidig tegner et
Geoteam PLUS abonnement. Garantien
fremgår af din faktura og fungerer som
dit garantibevis. Garantien træder i kraft
på fakturadatoen.

GARANTIEN DÆKKER IKKE
Ombytning eller reparation medfører
ikke forlængelse af garantien.
Garantien dækker ikke skader ved brug
af anden strømforsyning end Trimble
producerede, forkert installation eller
skader opstået ved brug af svejse anlæg.
Garantien dækker ikke for skader der
er opstået som følge af forkert brug af
produktet samt kosmetiske skader der
ikke påvirker brugen af udstyret.

Hovedfunktioner
•G
 år dit udstyr i stykker, bytter vi til
nyt udstyr uden at det koster ekstra
•G
 arantien gælder for produktions
fejl og almindelig slitage, herunder
miljøskader og overspænding
•G
 arantien dækker miljøskader,
herunder støv, varme, fugtighed og
salt luft, når udstyret anvendes i
henhold til specifikationerne
•G
 arantien dækker overspændingsskader ved brug af Trimble produceret strømforsyninger. Garantien
dækker ikke skader ved brug af
anden strømforsyning, forkert
installation eller skader opstået ved
brug af svejse anlæg

GARANTIEN DÆKKER
Går dit udstyr i stykker, bytter vi til
nyt udstyr uden at det koster ekstra.
Garantien gælder kun for produktions
fejl og almindelig slitage, herunder
miljøskader og overspænding.
Slitage er skader fra gentagen brug,
hvilket resulterer i udstyr, som ikke
fungerer som foreskrevet.
Garantien dækker miljøskader, herunder
støv, varme, fugtighed og salt luft,
når udstyret anvendes i henhold til
specifikationerne.
Garantien dækker overspændingsskader
ved brug af Trimble produceret
strømforsyninger.
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