
Garantierklæring 
 
 
 Fisher & Paykel Healthcare garanterer at Fisher & Paykel Healthcare CPAP enheter 

(bortsett fra forbruksvarer som utgjør en del av CPAP-tilførselssystemet) dersom 
brukt i henhold til bruksanvisningene, skal være fri for fabrikasjons- og 
materialdefekter og vil fungere i henhold til Fisher & Paykel Healthcare sin o¤sielle 
publiserte produktspesifikasjoner i en periode av 2 år fra sluttbrukerens kjøpsdato.  

 
 Garantien omfatter ikke skader som skyldes: 

– uhell; 

– misbruk eller feil bruk; 

– modifikasjon; 

– manglende overholdelse av bruksanvisningen; 

– uegnet fysisk eller operasjonelt miljø; 

– svikt som skyldes et produkt som ikke er levert eller fremstilt av Fisher & Paykel 
Healthcare; 

– andre feil som ikke er knyttet til materialer eller fagmessig utførelse; 

– bruk av deler som ikke er originale 

 
 Garantikrav kan kun fremsettes når kjøpsdokumentasjon er vedlagt (dvs. 

salgskvittering) 
 
 Dersom et defekt produkt er dekket av denne garantien, vil Fisher & Paykel 

Healthcare, i den utstrekning det er tillatt etter lov, etter eget valg reparere eller 
erstatte produktet eller det defekte materialet eller den defekte delen. Dersom Fisher 
& Paykel Healthcare reparerer eller erstatter et produkt, vil garantiperioden for det 
reparerte eller erstattede produktet ikke gjelde utover den opprinnelige 
garantiperioden. 

 
 Dette er din eneste garanti. Fisher & Paykel Healthcare fraskriver seg alle 

underforståtte betingelser og garantier, med unntak av en eventuell underforstått 
betingelse eller garanti som det ville det være i strid med lov å unnta, eller som ville 
gjøre noen del av denne garantien ugyldig dersom den ble unntatt. 

 
 I det fulleste omfang som lovverket tillater, fraskriver Fisher & Paykel Healthcare seg 

alt ansvar for spesielle, tilfeldige eller indirekte skader eller følgeskader (herunder, 
men ikke begrenset til, driftstap) som måtte oppstå ved salg eller bruk av dette 
produktet. 

 
 Denne garantien skal ikke utelukke eller begrense anvendelse av noen 

lovbestemmelser dersom dette ville være i strid med lovverket eller føre til at en del 
av denne garantien ville være ugyldig. 


