
Beams ett års standardgaranti 

Garantileverantör 
Denna begränsade garanti tillhandahålls av Wireless Environment, LLC till dig som den ursprungliga köparen 
av Beams-enheterna och tillbehören (”Produkten”). 

Vi garanterar produkten mot defekter i material och utförande vid normal användning i ett år från datumet 
för ditt ursprungliga köp från oss, förutom att om produkten är en förbrukningsprodukt (till exempel ett 
batteri), är denna begränsade garanti ogiltig så snart den förbrukningsbara delen av produkten har 
förbrukats. Om en defekt uppstår i produkten under garantiperioden och du följer instruktionerna som vi ger 
dig för att returnera produkten, kommer vi, efter eget gottfinnande, att vidta en av följande åtgärder: (i) 
ersätta produkten med antingen en ny eller en renoverad produkt som antingen är likvärdig med eller liknar 
den produkt du köpt, (ii) reparera produkten med antingen nya eller renoverade delar eller (iii) återbetala 
inköpspriset för produkten till dig. 

Inga garantier eller utfästelser ges för att ersättningsprodukter kommer att vara identiska med eller att de 
kommer att erbjuda samma funktioner som produkten som returneras till oss. På grund av tekniska framsteg 
och produkttillgänglighet kan du få en ersättningsprodukt med ett lägre försäljningspris än den ursprungliga 
produkten du köpte. I samtliga fall kommer produktjämförbarheten att bestämmas av oss efter eget 
gottfinnande. 

Denna garanti gäller endast för maskinvarukomponenter i produkten som inte är föremål för en 
eventuell (i) olycka, felaktig användning, försummelse, brand, ändring eller (ii) skada från tredje 
parts reparation, tredje parts delar, kommersiell användning eller andra externa orsaker. Denna 
begränsade garanti kan inte överföras till någon efterföljande köpare eller mottagare av produkten. 
 
Denna garanti gäller alla utbytesprodukter eller utbytesdelar under återstoden av den ursprungliga 
garantiperioden eller under 90 dagar från att den levereras till dig, beroende på vilken period som är längst. 
Alla delar och produkter som du returnerar till oss och som vi ger dig en återbetalning eller ersättning för 
kommer att bli vår egendom vid vårt mottagande. 

Service.För instruktioner om hur du får service under denna begränsade garanti, besök 
https://www.mrbeams.com/support. 

Kundtjänsten kommer att ställa frågor till dig för att avgöra om du är berättigad till denna begränsade 
garanti. Om du är berättigad kommer en ersättningsorder, reparationsorder eller återbetalning att utfärdas, 
och du kommer att få instruktioner om hur du returnerar den defekta produkten, porto betald.Om du inte 
skickar tillbaka den skadade delen eller produkten till oss kan det leda till att du debiteras för 
ersättningsdelen eller produkten till fullt pris.Om vi väljer att skicka dig en ersättningsprodukt eller att 
reparera din produkt, betalar vi kostnaden för att frakta ersättningsprodukten eller den reparerade 
produkten till dig. 

Ytterligare begränsningar. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ÄR GARANTIN OCH DE ÅTGÄRDER 
SOM ANGES OVAN EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER OCH ÅTGÄRDER, OCH DÄRUTÖVER 
FRÅNSÄGER VI OSS SÄRSKILT ALLA LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN 
UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH MOT 
DOLDA ELLER LATENTA DEFEKTER. OM VI INTE LAGLIGT KAN FRÅNSÄGA OSS LAGSTADGADE ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SKA ALLA SÅDANA GARANTIER BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM 



TILLÅTS ENLIGT LAG, TILL VARAKTIGHETEN AV DENNA UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI OCH TILL 
REPARATIONS- ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER. 

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN LAGSTADGAD ELLER 
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. VI ÄR INTE 
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅTT TILL 
FÖLJD AV NÅGON GARANTIÖVERTRÄDELSE ELLER ENLIGT NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI. I VISSA 
JURISDIKTIONER GÄLLER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ELLER 
NÅGOT LAGSTADGAT ANSVAR FÖR AVSIKTLIGA OCH GRÖVRE FÖRSUMLIGA HANDLINGAR OCH/ELLER 
UNDANTAG, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. VISSA 
JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV DIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR 
ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. 
AVSNITTET ”BEGRÄNSNINGAR” GÄLLER INTE FÖR KUNDER I EUROPEISKA UNIONEN. 

Denna begränsade garanti ger dig specifika rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag, 
och denna begränsade garanti påverkar inte sådana rättigheter. 
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