
Garantiförbindelse 
 
 Fisher & Paykel Healthcare garanterar att Fisher & Paykel Healthcare CPAP-

enheter (exklusive engångsdelar som används med CPAP-tillförselsystemet), vid 
användning enligt bruksanvisningen, är fri från defekter i material eller tillverkning 
och fungerar i enlighet med Fisher & Paykels officiella publicerade 
produktspecifikationer, i 2 år från slutanvändarens inköpsdatum. 

 
 Denna garanti täcker inte skada som uppkommer på grund av: 

– olycka 

– felaktig användning eller missbruk 

– modifiering av produkten 

– underlåtenhet att följa användarinstruktionerna 

– olämplig fysisk eller operativ miljö 

– brist orsakad av en produkt vilken inte tillhandahålls eller tillverkas av Fisher & 
Paykel Healthcare 

– andra brister som inte har samband med tillverkning eller material 

– användning av andra än original reservdelar 

 
 Garantianspråk kan endast göras mot uppvisande av inköpskvitto 
 
 Om denna garanti omfattar en defekt produkt kommer Fisher & Paykel Healthcare, i 

den utsträckning bindande lag medger det, reparera eller ersätta produkten eller den 
defekta delen/materialet. Om Fisher & Paykel Healthcare reparerar eller ersätter 
någon produkt, utsträcks inte garantitiden för den nya eller reparerade produkten att 
gälla längre än den ursprungliga garantitiden, dvs. garantin gäller oförändrat 90 
dagar från dag för slutkonsumentens inköp. 

 
 Denna garanti är en exklusiv garanti. Fisher & Paykel Healthcare frånsäger sig alla 

underförstådda villkor och garantier med undantag av sådana eventuella 
underförstådda villkor och garantier vilkas uteslutande skulle strida mot lag eller 
innebära att någon del av denna garanti skulle vara ogiltig. 

 
 I den utsträckning det medges av lag, frånsäger sig Fisher & Paykel allt ansvar för 

all särskild, oförutsedd, direkt eller indirekt skada (inklusive men inte begränsad till 
förlust av vinst) som hänför sig till försäljning eller användning av denna produkt. 

 
 Denna garanti utesluter eller begränsar inte tillämpligheten av lag eller bestämmelse 

där garantin skulle strida mot denna lag eller innebära att någon del av denna 
garanti skulle vara ogiltig. 


