
Beams-standardgaranti på et år 

Garantiudbyder 
Denne begrænsede garanti leveres af Wireless Environment, LLC til dig som den oprindelige køber af Beams-
enhederne og tilbehøret ("Produktet"). 

Vi garanterer produktet mod fejl i materialer og udførelse, ved almindelig brug i et år fra datoen for dit 
oprindelige detailkøb hos os, bortset fra at hvis produktet er et forbrugsprodukt (f.eks. et batteri), er denne 
begrænsede garanti ugyldig, så snart den forbrugelige del af produktet er blevet forbrugt. Hvis der i 
garantiperioden opstår en defekt i produktet, og du følger instruktionerne, som vi vil give dig angående 
returnering af produktet, vil vi efter eget valg foretage en af følgende handlinger: (i) erstatte produktet med 
enten et nyt eller et renoveret produkt, der er det samme som eller ligner det produkt, du har købt; (ii) 
reparere produktet med enten nye eller renoverede dele; eller (iii) refundere dig købsprisen for produktet. 

Der er ingen garanti for, erklæring af eller garanti for, at et erstatningsprodukt vil være identisk med eller vil 
tilbyde de samme funktionaliteter som det produkt, der returneres til os. Teknologiske fremskridt og 
produkttilgængelighed kan resultere i, at du modtager et erstatningsprodukt med en lavere salgspris end det 
originale produkt, du købte. I alle tilfælde vil produktsammenlignelighed blive bestemt af os efter vores eget 
skøn. 

Denne begrænsede garanti gælder kun for de hardwarekomponenter i enheden, som ikke har 
været udsat for (i) uheld, misbrug, forsømmelse, brand, ændring eller (ii) skader som følge af 
reparationer fra tredjepart, dele fra tredjepart, kommerciel brug eller andre eksterne årsager. 
Denne begrænsede garanti kan ikke overføres til nogen efterfølgende køber eller modtager af produktet. 
 
Denne begrænsede garanti gælder for enhver erstatningsenhed eller reservedel, eller enhver reparation, i 
den oprindelige garantiperiodes resterende løbetid eller i 90 dage efter forsendelsen til dig, alt efter hvilken 
periode der er længst. Alle dele og produkter, som du returnerer til os, og som vi giver dig en refusion eller 
ombytning for, bliver vores ejendom efter vores modtagelse. 

Sådan får du service. Besøg https://www.mrbeams.com/support for instruktioner i, hvordan du får service 
under denne begrænsede garanti. 

Kundeservice vil stille dig spørgsmål for at fastslå din berettigelse under denne begrænsede garanti. Hvis du 
er berettiget, vil der blive udstedt en erstatningsordre, reparationsordre eller refusion, og du vil blive givet 
instruktioner i at returnere det defekte produkt med portoen betalt. Hvis du ikke sender den beskadigede 
del eller det beskadigede produkt tilbage til os, kan det medføre, at du bliver opkrævet for 
udskiftningsdelen eller produktet til fuld detailpris.Hvis vi vælger at sende dig et erstatningsprodukt eller at 
reparere dit produkt, betaler vi omkostningerne ved at sende erstatningsproduktet eller det reparerede 
produkt til dig. 

Yderligere begrænsninger. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER OVENFOR ANFØRTE GARANTI OG 
RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER, OG VI 
FRASIGER OS SPECIFIKT ALLE LOVFÆSTEDE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG GARANTIER MOD 
SKJULTE FEJL OG MANGLER. HVIS VI IKKE LOVFORMELIGT KAN FRASIGE OS LOVFÆSTEDE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, VIL ALLE SÅDANNE GARANTIERS VARIGHED I DET OMFANG LOVEN TILLADER 
DET VÆRE BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTI OG TIL 
REPARATIONS- ELLER OMBYTNINGSSERVICE. 



VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNGE EN LOVFÆSTET ELLER 
UNDERFORSTÅET GARANTI GÆLDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VI 
ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE 
OPSTÅ SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR GARANTIBRUD ELLER UNDER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI. I 
VISSE JURISDIKTIONER GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE FOR ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE 
MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER LOVFÆSTET ERSTATNINGSANSVAR FOR FORSÆTLIGE OG GROFT 
UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UDELADTE HANDLINGER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ELLER 
BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER 
BEGRÆNSNING AF DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSE 
ELLER BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DETTE AFSNIT OM "BEGRÆNSNINGER" GÆLDER IKKE 
FOR KUNDER I DEN EUROPÆISKE UNION. 

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke rettigheder. Du kan have yderligere rettigheder i henhold til 
gældende lovgivning, og denne begrænsede garanti påvirker ikke sådanne rettigheder. 
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