
Damos garantia para ferramentas elétricas EIBENSTOCK de acordo com as seguintes condições:

O pré-requisito é que o dispositivo tenha sido usado, manuseado, mantido e limpo corretamente de acordo com 
as instruções de operação e que nenhuma intervenção de terceiros tenha sido realizada.

Reclamações só podem ser aceitas se o dispositivo não tiver sido desmontado e estiver em condição original é 
enviada diretamente para a EIENSTOCK. O período de garantia torna-se mais longo devido ao serviço de garantia
nem prorrogado nem renovado para a ferramenta.

O período de garantia é de 24 meses, ou 12 meses para uso comercial, profissional ou equivalente. 
O envio do formulário de Extensão de Garantia prolongará o período de garantia por mais um ano. 
O período de garantia começa com a compra pelo primeiro cliente final. 
A data do recibo de compra original é decisiva.

A garantia limita-se à reparação ou substituição gratuita de peças defeituosas,que tenham surgido como resultado 
de defeitos de fabricação ou materiais.

Estão excluídos desta garantia, por exemplo:
Desgaste operacional
Uso impróprio
Máquinas parcial ou totalmente desmontadas
Danos causados   por sobrecarga da máquina, uso não aprovado, utilização defeituosa ou ferramentas de 
aplicação usadas incorretamente
Danos causados   pela máquina na ferramenta de aplicação ou na peça de trabalho
Uso de força
Danos consequentes causados   por manutenção inadequada ou insuficiente por parte do utilizador / cliente
ou por terceiros
Danos causados   por influências externas ou corpos estranhos, por exemplo, areia ou pedras
Danos causados   pela não observância das instruções de operação, por exemplo, conexão a uma incorreta
tensão de rede ou tipo de corrente
Defeito devido a sujidade incomum ou limpeza insuficiente

Se for encontrado um defeito, o dispositivo deve ser devolvido imediatamente sem ser desmontado e em sua 
condição original. Enviar reparo para:

Você pode instruir a EIBENSTOCK por fax (037752/503-62) ou por telefone (037752/503-28) para que a 
máquina seja levantada gratuitamente em sua casa por um serviço de entregas.

Uma cópia do recibo de compra e, se aplicável, um anexar a garantia estendida.


