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Mājas apgaismojuma garantijas nosacījumi — Eiropa 
 
Cien. klient! 
 
Pateicamies par šī Philips produkta iegādi. Mēs augstu novērtējam, ka izvēlējāties Philips zīmolu un vēlam 
jums izbaudīt tā lietošanu. 
 
Šis produkts ir īpaši paredzēts un radīts tikai mājas lietošanai un darbībai normālos apstākļos. Uz 
iepakojuma norādītais darbmūžs ir tikai vidējais rādītājs (saskaņā ar standartu L70B50 un IEC60969 
nosacījumiem), kas ir balstīts uz vidēju 3 stundu izmantošanu dienā. Ja rodas jebkādas grūtības, izmantojot 
šo produktu, iesakām vispirms skatīt lietotāja rokasgrāmatu un informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Saskaņā 
ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs kā ražotājs (Signify Netherlands B.V., International Business 
Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhovena, Nīderlande) garantējam, ka  divus (2) 
gadus pēc iegādes produktam neparādās materiālu un ražošanas defekti, ja vien iepakojumā vai uz tā nav 
norādīts cits laika posms, kā arī ja apkope tiek veikta saskaņā ar apkopes un tīrīšanas norādēm, kas sniegtas 
lietotāja rokasgrāmatā. Ja vien piemērojamo tiesību aktu noteikumi nenosaka citādi, mūsu pienākumi 
saskaņā ar garantiju ir ierobežoti un pakļauti mūsu izvēlei attiecībā uz remonta veikšanu, bojātā produkta 
aizvietošanu vai kredīta piedāvājumu pirkuma cenas apmērā. (De)montāžas un/vai uzstādīšanas un 
noņemšanas, kā arī plīsuša stikla, akumulatoru un noņemamu spuldžu izmaksas garantija neietver. Mūsu 
kompensācijas saskaņā ar garantiju nepagarinās un neatjaunos piemērojamo garantijas periodu. Pēc 
mūsu izvēles mums ir tiesības garantijas ietvaros nomainīt bojāto produktu ar tādu produktu, kas ir 
nedaudz atšķirīgs dizaina un/vai specifikāciju ziņā, kas neietekmē funkcionalitāti. Lai iegūtu tiesības 
iesniegt pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju, jums pēc pieprasījuma jāiesniedz mums (vai mūsu 
pārstāvim) atbilstoša pirkuma kvīts un bojātais produkts analīzei. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību 
akti, šī politika izklāsta visu mūsu kā ražotāja atbildību saistībā ar bojātiem vai neatbilstošiem produktiem. 
Mēs nebūsim atbildīgi par citiem zaudējumiem vai netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet 
ne tikai, par datu vai ienākumu zaudējumiem), kā arī nekompensēsim tādas darbības kā regulāra apkope, 
datu saglabāšana vai atjaunošana. Jūsu tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem šī brīvprātīgi 
sniegtā ražotāja garantija neietekmē. 
 
Ja savu produktu iesniedzat apkopei valstī, kas nav valsts, kurā to iegādājāties, mēs centīsimies nodrošināt 
apkopi saskaņā ar tiem garantijas nosacījumiem, kas izsniegti valstī, kurā produktu iegādājāties. 
Lai saņemtu apkopi garantijas perioda laikā, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai Philips Klientu 
pakalpojumu centru. Kontaktinformācija atrodama: www.philips.com/lighting. 
Uzņēmums patur tiesības veikt dizaina un tehnisko specifikāciju izmaiņas. 
 

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes. 
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