NORWAY (NO)
Kjære kunde!
Gratulerer med kjøpet ditt og takk for din tillit til selskapet vårt. Dette produktet møter alle sikkerhetskrav
og har undergått omfattende testing under produksjonsprosessen.
Skulle det allikevel oppstå en feil, vil produktet eller dets defekte del(er) (tilbehør og forbruksdeler
ekskludert) repareres uten ekstra kostnader (for verken arbeidstimer eller deler), eller skiftes ut med en
tilsvarende enhet på vår bekostning, gitt at den har blitt returnert innen 24 (tyve - fire) måneder fra den
opprinnelige kjøpsdatoen (datoen på kvitteringen).
Kostnader blir kun dekket av garantien hvis man presenterer den originale fakturaen med kjøpsdatoen
og navnet på ekspeditøren, samt dette garantikortet med produkttype og serienummer. Godene til
denne garantien kan avvises hvis fakturaen eller garantikortet har blitt modifisert på en eller annen måte,
slettet eller gjort uleselig etter det opprinnelige kjøpet.
Garantien gjelder ikke ved følgende tilfeller:
1. Skader grunnet uhell, inkludert, men ikke begrenset til: lynnedslag, brann, vannskader.
2. Transportkostnader fra hjemmet til servicestedet eller andre transportkostnader eller -risikoer
direkte eller indirekte knyttet til denne garantien.
3. Skader på produktet som følge av feilbruk eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til, bruk,
reparasjon og/eller installering til annen bruk en normal husholdningsbruk og/eller ikke i henhold
til bruksinstruksjonene for riktig installering og bruk, i særskilt brent skjerm som følge av visning
av et fast bilde over lengre tid, som for eksempel logoen, som beskrevet i bruksanvisningen.
4. Modifikasjoner, tilpasninger eller omgjøringer av produktet for at det skal kunne brukes i andre
land enn det det opprinnelig var konstruert og produsert for, eller skader som resultat av slike
modifikasjoner.
5. Modifikasjoner, tilpasninger eller omgjøringer av produktet utført av uautoriserte
serviceverksteder eller personer.
6. Annen bruk enn normal hjemmebruk.
7. Manglende eller uleselig serienummer
8. Defekter på enkeltstående piksler, når antall defekte piksler er mindre enn følgende:
Mørke piksler: 7 Lyse piksler: 3 Mørke og lyse totalt: 8
9. Fenomener uavhengig fra produsenten inkludert, men er ikke begrenset til, områder som er
dårlig dekket og ikke dekkes av DVB sending,…
10. alle produktbegrensninger og/eller særegenheter som beskrevet i instruksjonsbrosjyren
inkludert, men ikke begrenset til, USB port for vedlikehold,…
Disse fremstillingene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker under gjeldende nasjonale
lover eller dine forbruksrettigheter mot forhandleren du kjøpte produktet av.
Hvis du trenger service, under garantien eller ikke, vennligst kontakt forhandleren du kjøpte produktet
av. Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen som følger med produktet nøye før du kontakter din
forhandler eller serviceverksted, da dette vil være i din egen interesse.
Merk deg at nasjonal garanti ikke tildeles på våre produkter. Og garantitjenestesnettverket som
presenteres på dette garantikortet er effektivt for produkter som er solgt av en Europeisk TCL
organisasjon og utelukker parallellsalg som kan gjøres gjennom importører. Kontakt din forhandler hvis
tjenesteleverandøren avslår garantireparasjoner av denne årsak.
Skulle du ha ytterligere spørsmål som din forhandler ikke kan svare på, vennligst besøk vår nettside for
mer informasjon og kontaktdata: www.thomsontv.no .
Bakerst i garantiteksten finner du en liste over serviceverksteder.
Thomson er et registrert varemerke for gruppen Thomson SA

FINLAND (FI)
Hyvä Asiakas,
Kiitämme teitä hankinnastanne ja yhtiötämme kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Tämä tuote
täyttää sovellettavat turvavaatimukset ja se on läpäissyt tiukat tuotetestit valmistuksen aikana.
Jos tuotteessa esiintyy kuitenkin vikaa, tuote tai sen viallinen/-set osa/osat (lukuunottamatta
lisävarusteita tai kulutustavaroita) korjataan ilmaiseksi (korjaustyö ja osat) tai harkinnamme mukaan
vaihdetaan vastaaviin osiin edellyttäen, että se on palautettu 24 kuukauden sisällä alkuperäisestä
hankintapäivästä (kuitin päivämäärä).
Tämä takuu myönnetään ainoastaan alkuperäistä kuittia, jossa näkyy hankintapäivämäärä ja
jälleenmyyjän nimi, takuukorttia ja tuotetyyppiä sekä sarjanumeroa vastaan. Tämän takuun edut voidaan
hylätä, mikäli kuitista tai takuukortista löytyy muutoksia, poispyyhintöjä tai mikäli se ei ole luettavissa.
Tämä takuu ei sovellu seuraaviin tapauksiin:
1. Onnettumuuksien aiheuttamat vauriot, mukaan lukien mutta ei rajoittuen salamaniskut, tulipalot,
vesivahingot.
2. Lähetyskuluja käyttäjän ja huoltopaikan välillä ja muita kuljetuksesta aiheutuvia kuluja ja riskejä,
jotka liittyvät tähän takuuseen suoraan tai välillisesti.
3. Tuotevauriot, jotka aiheutuvat laiminlyönneistä tai väärinkäytöistä, mukaan lukien mutta ei
rajoittuen, tuotteen virheellinen kotikäyttöön tarkoitettu ja/tai käyttöohjeiden mukainen käyttö,
korjaus ja/tai asennus. Erityisesti käyttöoppaaseen viitaten, näytön palaminen pitkään näytetyn
pysyvän kuvan, kuten logojen, takia.
4. Tuotteen muutokset, mukautukset ja muunnokset sen käyttämiseksi maassa, johon sitä ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi, tai kyseisistä muutoksista aiheutuvat vauriot.
5. Valtuuttamattoman huoltopalvelun tai yksittäisen henkilön suorittamat tuotteen muutokset,
mukautukset ja muunnokset.
6. Muu kuin kuluttajan kotikäyttö.
7. Puuttuva tai epäselvä sarjanumero.
8. Yksittäisten pikselien viat silloin, kun viallinen numero on seuraavia numeroita alhaisempi:
Tummat pikselit: 7
Kirkkaat pikselit: 3
Tummien ja kirkkaiden pikselin kokonaismäärä: 8
9. Ilmiö on riippumaton valmistajasta, mukaan lukien, mutta ei tähän rajoittuen, huono tai
puutteellinen DVB-T-lähetysalue, …
10. Tuoterajoitukset ja/tai käyttöohjeissa kuvatut ominaisuudet mukaan lukien, mutta ei tähän
rajoittuen, USB-portti huoltoa varten, ….
Nämä lausumat eivät vaikuta maanne lainsäädännön säätämiin voimassa oleviin oikeuksiin kuluttajana,
tai kuluttajaoikeuksiinne tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään nähden.
Mikäli tarvitsette huoltopalvelua, takuun alaisena tai muutoin, ottakaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään. Suosittelemme tuotteen mukana toimitetun ohjelehtisen huolellista lukemista ennen
jälleenmyyjään tai huoltopalveluun yhteydenottoa.
Huomaa, että vain tuotteillemme myönnetään vain kansallinen takuu. Tähän takuukorttiin merkitty
takuupalveluverkosto on voimassa vain Euroopan TCL-yhtiön myymille tuotteille, se ei kata
maahantuojien mahdollista rinnakkaismyyntiä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli palveluntarjoaja
kieltäytyy tämän vuoksi takuukorjauksesta.
Mikäli teillä on kysyttävää eikä jälleenmyyjä osaa auttaa teitä, katso lisätietoja ja yhteystietomme
verkkosivuiltamme www.thomsontv.fi
Katso luettelo huoltopalveluista takuu osion lopusta.
Thomson on rekisteröity tavaramerkki Group Thomson SA

Denmark (DK)
Kære kunde.
Tak for Deres køb og for den tillid, De dermed har vist vores virksomhed. Dette produkt opfylder de
relevante sikkerhedskrav og har i løbet af produktionsprocessen gennemgået streng kontrol.
Skulle der alligevel forekomme fejl, reparerer vi den eller de defekte dele (dog ikke tilbehør og
forbrugsvarer) vederlagsfrit eller leverer efter vort skøn et lignende produkt, forudsat at det købte
produkt returneres inden for 24 (tyve - fire) måneder fra den oprindelige købsdato (kvitteringens dato).
Denne garanti er kun gældende mod forelæggelse af den originale faktura med angivelse af købsdatoen
og forhandlerens navn samt dette garantikort med angivelse af produkttype og serienummer. Garantien
kan bortfalde, hvis fakturaen eller garantikortet på nogen måde er ændret eller dele deraf er slettet eller
blevet ulæselige efter den oprindelige anskaffelse.
Garantien dækker ikke:
1. Skader opstået ved ulykker som for eksempel lynnedslag, brand eller vandskade.
2. Omkostninger til transport mellem Deres hjem og et serviceværksted og andre omkostninger
samt transportrisici med direkte eller indirekte tilknytning til denne garanti.
3. Skader på produktet som følge af vanrøgt, misbrug som for eksempel anvendelse, reparationer
og/eller installation af produktet til normal brug i et privat hjem, som ikke er i overensstemmelse
med anvisninger vedrørende korrekt installation og anvendelse, især som anført i
brugerhåndbogen, brændt skærm på grund af langvarig visning af et fast billede som for
eksempel en fjernsynsstations logo.
4. Modificeringer, tilpasninger og ændringer af produktet med henblik på anvendelse i andre lande
end dem, det oprindelig er bestemt for og produceret til, eller enhver skade som følge af
sådanne modificeringer.
5. Modificeringer, tilpasninger og ændringer af produktet foretaget af et ukvalificeret
serviceværksted eller en ukvalificeret person.
6. Anden anvendelse end den, der normalt forekommer i private hjem.
7. Manglende eller ulæseligt serienummer
8. Defekte enkeltpixels, når antallet er lavere end angivet nedenfor:
Mørke pixels: 7 Lyse pixels: 3 Mørke og lyse pixels i alt: 8
9. Producentuafhængigt fænomen, herunder, men ikke udelukkende, dårlig områdedækning og
manglende DVB-T-dækning.
10. alle produktbegrænsninger og/eller specificiteter som beskrevet i den vejledende brochure,
herunder, men ikke udelukkende, USB-port for vedligeholdelse …
Ovenstående bestemmelser har ingen indflydelse på Deres lovfæstede rettigheder som forbruger i ifølge
gældende lovgivning på området i Deres land eller på deres rettigheder i forhold til den forhandler, som
De har købt produktet af.
Hvis De har behov for service, under eller uden for garantien, bedes De henvende Dem til den
forhandler, som har solgt produktet til Dem. Vi råder Dem til i egen interesse at læse den medfølgende
håndbog omhyggeligt, for De kontakter Deres forhandler eller et servicecenter.
Bemærk, at vore produkter kun har national garantidækning. Det garantinetværk, der er angivet på dette
garantikort, er til rådighed for produkter, som er solgt gennem den europæiske TCL-organisation, men
ikke for parallelsalg, som kunne være sket gennem importører. Kontakt din leverandør, hvis udbyderen
afslår garantireparation af denne grund.
Hvis De har spørgsmål, som Deres forhandler ikke kan besvare, kan De besøge vores websted, hvor De
kan finde yderligere information og kontaktoplysninger: www.thomsontv.dk .
De finder listen over servicecentre efter garantiteksterne.
Thomson er et registreret varemærke tilhørende gruppe Thomson SA

SWEDEN (SE)
Kära kund,
Tack för ditt köp och för förtroendet för vårt företag. Denna produkt uppfyller gällande säkerhetskrav och
har genomgått grundliga tester under tillverkningsprocessen.
Om det ändå skulle uppstå något fel, kommer produkten eller dess felaktiga del(ar) (undantaget tillbehör
och livsmedel) repareras utan kostnad (arbete och delar) eller, enligt vårt beslut, bytas ut mot en
liknande produkt, under förutsättning att den har återlämnats inom 24 månader från inköpsdatum (datum
på kvittot).
Denna garanti gäller endast vid uppvisande av orginalfakturan inklusive inköpsdatum och
återförsäljarens namn, och med detta garantikort med produkttyp och serienummer. Denna garantis
fördelar kan nekas om fakturan eller garantikortet har ändrats på något sätt, raderats eller gjorts ogiltigt
efter originalköpet.
Garantin gäller inte i följande fall:
1. Skada som orsakats av olycka, inklusive men inte begränsad till, åskväder, eld, vatten.
2. Transportkostnader mellan hemmet och servicestället och andra kostnader och transportrisker
direkt eller indirekt relaterade till denna garanti.
3. Skada på produkten som beror på försummelse, felanvändning, inklusive men inte begränsat till,
felanvändning beträffande reparationer och/eller installation av produkten för normalt
hemmabruk och/eller i enlighet med användarinstruktionerna för installering och användning,
särskilt, med hänvisning till bruksanvisningen, bränd skärm som orsakats av långvarig visning av
en fixerad bild såsom en sändningslogotype.
4. Modifikationer, tillämpningar och ändringar av produkten för att kunna användas i annat land än
vad den ursprungligen var designad och tillverkad för, eller skada som uppstått på grund av
sådana ändringar.
5. Modifikationer, tillämpningar och ändringar av produkten som utförts av ej auktoriserad
serviceinrättning eller av enskild person.
6. Annan användning än normal användning i hemmet.
7. Saknat eller oläsligt serienummer
8. Defekter på individuella pixlar när antalet defekta är under följande nummer:
Mörka pixlar: 7 Ljusa pixlar: 3 Totalt mörka och ljusa: 8
9. Företeelse oberoende av tillverkaren inklusive, men inte begränsat till, ett område med dålig
täckning som inte täcks av DVB-T-sändning, …
10. några produktbegränsningar och/eller specifikationer som beskrivs i instruktionsbroschyren, men
inte begränsat till, exempelvis USB-port.
Ovanstående påverkar inte dina rättigheter som konsument under det regelverk som tillämpas i det land
där varan såldes, inte heller påverkar det dina konsumenträttigheter gentemot återförsäljaren som sålde
denna produkt till dig.
Om du behöver service, antingen med eller utan garanti ber vi dig vända dig till återförsäljaren som
sålde din produkt. För din egen skull rekommenderar vi att du läser igenom instruktionsbroschyren noga
innan du kontaktar återförsäljaren eller servicecentret.
Observera att endast nationell garanti gäller våra produkter. Och Warranty Service Network som
presenteras på detta garantikort gäller för produkt som är såld av en europeisk TCL-organisation och
exkluderar parallellförsäljning genom importörer. Kontakta din återförsäljare om Service Provider nekar
dig garantireparation av denna anledning.
Har du några frågor som din återförsäljare inte kan svara på, var vänlig och vänd dig till vår hemsida för
ytterligare information och kontaktinformation http://support.tcleu.com.
Du hittar listan över servicecenter i slutet av garantitexterna.
Thomson är ett registrerat varumärke som tillhör grupp Thomson SA

