
Antal Modell Serie-Nr / Varuslag / Tillverkningsnummer Kontantpris

Varuspecifikation

Säljarens underskrift

Underskrifter
Köparens underskrift

Köp- & Garantibevis
Återförsäljare 

Köpeavtalsdatum
(år / månad / dag)

OrtsnamnPostnummer

Bostadsadress
(gata)

Mailadress

Telefonnummer
(Bostad)

Köparens personnummer
(inkl. 4 sista siffror)

Köparens för- och efternamn

VARUMÄRKE  GARANTITID
(Kryssas av återförsäljare) (info om garanti nedan)

        Husqvarna Viking 2+3 år

        Pfaff 2+3 år

        Singer 2 år

Utökad Garanti
Giltig bara med återförsäljarens stämpel.
2+3 årsgaranti (gäller Husqvarna Viking & Pfaff)
Utöver vår 2-årsgaranti lämnar vi en utvidgad 
garanti för delar på ytterligare 3 år. Den utvid-
gade garantin innebär :

fem (5) år på mekaniska delar
fem (5) år på elektroniska delar
två (2) år på arbetskostnaden

1. Berättigad person
Anspråk på garanti kan ställas endast av person 
som använder produkten för eget normalt hus-
hållsbruk.

För produkter som används kommersiellt gäller 
garantin i sex (6) månader för delar och arbets-
kostnad. 

2. Länder där garantin gäller
Produkten kan få garantiservice i det land där 
den är inköpt. 

3. Vad garantin omfattar
Nålar, lampor, drivremmar och overlockknivar 
omfattas inte av denna garanti. Garantin gäller 
endast vid material- och tillverkningsfel. Den 
omfattar inte fel och skador som uppstått obero-
ende av produktens beskaffenhet, t.ex.

•
•
•

a) skada orsakad av annan ström eller spänning 
än den som är föreskriven för produkten, eller av 
exceptionella elektriska förhållanden (t.ex. blixt)
b) skada på grund av bristande skötsel
c) skada beroende på att instruktioner för pro-
duktens användning och underhåll inte har följts
d) skada till följd av olycksfall eller felaktig be-
handling av produkten
e) skada orsakad av ingrepp av annan person 
än av auktoriserad återförsäljare
f) skada genom användning av tillbehör eller 
delar som inte är originalprodukter

4. Åberopande av garantin
Defekt produkt eller del skall skickas eller lämnas 
till den auktoriserade återförsäljare som har sålt 
den. 

Garantiservice lämnas endast om detta köp- 
och garantibevis tillsammans med kassakvitto 
kan framvisas.

Denna garanti påverkar inte konsumentens 
rättigheter enligt gällande lagstiftning.

VSM Sverige AB
561 84 Huskvarna

Häfta kassakvitto här!


