
 
 Garantierklæring  
 
•   Fisher & Paykel Healthcare garanterer, at Fisher & Paykel Healthcare CPAP (med 
    undtagelse af forbrugsdele, der er en del af CPAP tilførselssystemet) er fejlfri i  
    konstruktion og materialer, og at den kommer til at yde som specificeret i Fisher &  
    Paykel Healthcare’s officielt publicerede produktspecifikationer i 2 år fra købsdato,  
    forudsat at den bruges som anvist i brugsvejledningen. 
. 
 
 Denne garanti dækker ikke skade forårsaget af:  

– uheld;  

– misbrug;  

– ændringer;  

– manglende efterlevelse af brugervejledningen;  

– uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø;  

– defekter eller mangler forårsaget af et produkt eller en ydelse, der ikke er leveret 
eller produceret af Fisher & Paykel Healthcare;  

– andre defekter eller mangler, som ikke er relateret til materialer eller 
håndværksmæssig fremstilling; eller  

– brug af uoriginale reservedele.  

 
 Krav under garantien kan kun fremsættes, når der medfølger et købsbevis for 

produktet, dvs. en faktura.  
 
 Hvis denne garanti gøres gældende over for et defekt eller mangelfuldt produkt, vil 

Fisher & Paykel Healthcare i det omfang det er lovligt i henhold til gældende lov, 
efter eget valg reparere eller ombytte det defekte materiale eller den defekte del. 
Hvis Fisher & Paykel Healthcare reparerer eller ombytter et produkt eller en defekt 
del, forlænges garantiperioden ikke ud over den oprindelige garantiperiode.  

 
 Denne garanti er Deres eneste garanti. Fisher & Paykel Healthcare fraskriver sig 

alle indirekte betingelser og garantier, medmindre fraskrivelse heraf ville være i strid 
med ufravigelig lovgivning eller ville medføre at nogen del af denne garantierklæring 
ville være ugyldig.  

 
 I videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning fraskriver Fisher & Paykel 

Healthcare sig alt ansvar for indirekte tab og følgeskader (herunder men ikke 
begrænset til avancetab), som måtte opstå i forbindelse med salg eller brug af 
produktet.  

 
 Denne garantierklæring udelukker eller begrænser ikke anvendelsen af gældende 

ufravigelig, lovgivning, såfremt sådan udelukkelse eller begrænsning ville medføre, 
at nogen dele af denne garantierklæring ville være ugyldig.  

 
 
 
 


