5 YEAR
warranty

HH Simonsen A/S
CVR/VAT: 30 19 85 81
Bank: Sydbank A/S
Reg. nr.: 7970
Kontonr.: 0001250478
SWIFT: SYBKDK22
IBAN nr.: DK7479700001250478
hhsimonsen.dk

DATO:
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
EMAIL:
PRODUKT TYPE/FARVE:
DETTE ER DIT UDVIDEDE 5 ÅRS GARANTIBEVIS FRA
HH SIMONSEN®.

SÅDAN GØR DU:

REKLAMATION:

1. Send dette ”udvidede 5 års garantibevis” (ansøgningsskema) til
HH Simonsen®, inkl. kopi af købskvittering senest 30 dage efter købet.
2. Det ”udvidede 5 års” garantibevis” (ansøgningsskema) er gyldigt, når du får det
retur med underskrift, firmastempel og dato.

Skulle du mod forventning opleve problemer med dit
HH Simonsen®-produkt, skal det indleveres til den salon
eller der hvor produktet er købt. Husk at vedlægge det
“udvidede 5 års garantibevis”.

Din 5 års garanti udvider den normale produktgaranti fra 2 år til 5 år på den
anførte HH Simonsen®-elartikel, der er købt igennem en autoriseret
HH Simonsen®-forhandler.

Den udvidede 5 års garanti kan ikke tegnes på
HH Simonsen® føntørre og JOICO styler.

BEMÆRK:

GARANTIEN OMFATTER:
Fejl og mangler, der kan tilbageføres som produktionsfejl såsom komponentfejl, fejl på knapper, strømsvigt mm.

GARANTIEN OMFATTER IKKE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skader, som skyldes normal slidtage, såsom ridser på pladerne og på plastikoverfladerne
Skader, revner samt farveændringer i overfladen
Skade på ledningen
Skader, som skyldes upassende forsendelse såsom sporing af vand (ir/ rust) inden i komponenterne
Skader, som skyldes forkert spænding og strømtilslutning
Skader, som skyldes tab af apparatet, slag eller lignende
Skader, som skyldes egne reparationer eller reparationer udført af en “ikke-autoriseret reparatør”
Skader, som med skøn ikke er produktionsfejl
Skader på plader, som ikke kan henvises til produktionsfejl

Bemærk: Glattejern, hvor pladerne ikke er renset og vedligeholdt efter vores anvisninger er ikke omfattet af garantien

DET UDVIDEDE 5 ÅRS GARANTIBEVIS ER UDSTEDT AF:
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