Děkujeme,
že jste si vybrali právě Happy Plugs!
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Záruční podmínky

Záruční podmínky
Na všechny výrobky firmy Happy Plugs se vztahuje záruka na vady na materiálu a
zpracování v délce trvání 24 měsíců od data zakoupení. Pokud se objeví závada
během záruční doby, má prodejce několik možností, jak závadu odstranit:
1.! Opraví produkt pomocí zcela nových dílů nebo dílů, které jsou ekvivalentní
novým svojí funkcí a spolehlivostí.
2.! Vymění vadný výrobek za nový nebo výrobek ekvivalentní svojí funkčností,
vzhledem a spolehlivostí.
3.! Vrátí kupujícímu původní kupní cenu vadného výrobku.
Tato záruka se nevztahuje na poškození následkem zneužívání, nehod, nepovolených
úprav výrobku nebo jiných závad, které nejsou závadami na materiálu a zpracování.
Výrobce sluchátek Happy Plugs není odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé,
náhodné nebo následné škody vyplývající z používání výrobku.
Výše popsané záruční podmínky jsou výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky a
podmínky, ať už ústní nebo písemné.
Firma Happy Plugs se zříká jakýchkoliv jiných záruk poskytnutých na zboží i na jejich
délku. Za jakoukoliv záruku, která je poskytnutá jinak, než je uvedeno v originálním
obale nese odpovědnost prodejce.
V některých státech je striktně určeno, jak dlouho musí záruční doba trvat nebo je
povoleno vyloučení a omezení náhodných nebo následných škod, takže výše
uvedená omezení pro vás nemusí platit.
Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, která se mohou lišit mezi
jednotlivými státy. Pokud potřebujete využít záručního servisu, kontaktujte prodejce
nebo přímo firmu Happy Plugs pomocí kontaktního formuláře, který najdete na
internetových stránkách www.happyplugs.com. Při reklamaci může být požadován
doklad o zakoupení.
Chcete-li nárokovat záruku přímo prostřednictvím společnosti Happy Plugs, stačí
poslat e-mail pomocí kontaktního formuláře, na našich webových stránkách
www.happyplugs.com/help, jakmile obdržíme Vaši reklamaci, rádi Vám pomůžeme
s jejím vyřízením. Vy, jako reklamující, však nesete veškeré náklady na přepravu a
další výdaje vzniklé z podání reklamace.
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Likvidace a recyklace
Váš výrobek od firmy Happy Plugs musí být řádně zlikvidován dle platných předpisů
v dané zemi. Až Váš výrobek dosáhne konce své životnosti, kontaktujte firmu Happy
Plugs, svého prodejce nebo místní sběrný a recyklační dvůr.

Evropská Unie – informace o likvidaci
Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být Váš
produkt a/nebo jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Při
dosažení konce životnosti výrobku je nutné jej dopravit do sběrného místa určeného
místními úřady. Oddělená likvidace a recyklace Vašeho produktu a/nebo jeho baterie
pomůže chránit přírodní zdroje a zajistit tak, aby byl recyklován způsobem, který
nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.
Certifikace
Cílem Evropské Waste and Electronic Equipment (WEEE) směrnice 2002/96/EC a
směrnice RoHS je snížit množství odpadů z elektrických a elektronických výrobků a
recyklovat co nejvíce materiálu. Jakýkoliv zbývající odpad by měl být odstraněn a
riziko nebezpečných emisí by mělo být minimální.
Recyklace
Podrobné informace o tom, jak recyklovat tento výrobek Vám poskytne jakýkoliv
sběrný a recyklační dvůr nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

WHAT COLOR ARE YOU TODAY?
Stejně jako každý módní doplněk, který každý den nosíte, tak i všechny výrobky
Happy Plugs byly navrženy a vyrobeny tak, aby podtrhly Vaši osobnost, náladu a
Vaše zařízení a samozřejmě také Váš styl.

Navrženo ve Švédsku
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