Garanti
2 Yıllık Sınırlı Garanti
Bu ürün asıl satın alan taraf adına satın alma tarihinden itibaren hatalı malzeme veya işçilik yüzünden meydana gelen yapısal ve mekanik arızalar
dışında iki (2) yıllığına garantilenmiştir. Garanti süresi içinde yapısal veya mekanik bir arıza meydana gelirse Master Lock Company LLC Grubu
veya görevli personeli (bundan sonra “Master Lock” olarak anılacaktır) Ürünün/Ürünlerin arızalı parçasını/parçalarını kendi opsiyonunda ücret
almadan tamir edecek veya değiştirecektir. BU GARANTİ, ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ ÜLKENİN YASALARI KAPSAMINDA YASAL HAKLARINIZI
ETKİLEMEZ. ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN BU DOKÜMANDAKİ DİĞER ÜLKELERDE GEÇERLİ OLAN BELİRLİ KURALLARA BAKIN (*).
Garanti Servisi
Garanti servisi adınız ve adresiniz, koliden satın alma kanıtı (UPC Kodu), satış faturasının aslı ve sorunun açıklaması ile birlikte yerel Master Lock
ofisiyle irtibata geçilerek edinilebilir. Bu dokümanda verilen Master Lock Grubu ofis irtibat bilgilerine bakın.
ARIZALI ÜRÜNÜ Master Lock’YE GÖNDERMEYİN.
Garanti Sınırlamaları
1. Büyük ihmal veya kasıtlı yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar dışında ve her durumda üreticinin arızalı ürünlerle ilgili yükümlülüğüne
ilişkin geçerli yasa ve kuralların izin verdiği ölçüde bu garanti kapsamında Master Lock’nin sorumluluğu ve satın alanın tek çözümü, Ürünün/
Ürünlerin arızalı parçasının/parçalarının Master Lock’nin opsiyonunda onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Master Lock, hiçbir durumda
yangın, su baskını, hırsızlık veya vandalizm gibi harici olaylar yüzünden meydana gelen kayıp veya hasarlardan ya da Ürün için geçerli olan bu
veya diğer açık ya da dolaylı garantinin ihlali sonucunda meydana gelen (Ürünün içindekileri kapsayacak şekilde) önemli veya önemsiz kişisel ya
da maddi zararlardan sorumlu olmayacaktır. ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN BU DOKÜMANDAKİ DİĞER ÜLKELERDE GEÇERLİ OLAN BELİRLİ
KURALLARA
BAKIN (**).
2. Geçerli yasalarca aksi öngörülmediği takdirde Master Lock, belirli bir amaca yönelik zımni ticari garantiler ve uyumluluk garantileri de dahil ancak
bunlarla sınırlı olmaksızın yazılı veya sözlü, açık ya da zımni diğer tüm taahhütlerden ve garantilerden feragat eder. Bu ürün için geçerli olan zımni
garanti, standart iki (2) yıllık sınırlı garantiyi geçmeyecektir. ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN BU DOKÜMANDAKİ DİĞER ÜLKELERDE GEÇERLİ
OLAN BELİRLİ KURALLARA BAKIN (***).
3. Yasalarca izin verildiği ölçüde, nakliye sırasında Üründe meydana gelen hasar, arıza veya bozukluklardan Master Lock sorumlu değildir.
Gerekli özenle, makul şekilde taşınan ve paketlenen Ürün, teslim edildiğinde iyi durumda olmalıdır.
4. Bu Sınırlı Garanti, Ürün üzerinde Master Lock veya görevli personeli dışında biri tarafından yapılan değişiklik, onarım veya servis işlemleri
yüzünden ya da Ürünün hor kullanılmasından veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan arıza, hasar ya da bozuklukları kapsamaz.
5. Hiçbir Master Lock aracısının, çalışanının, temsilcisinin, satıcısının veya perakendecisinin, bu Sınırlı Garanti şartlarının herhangi bir şekilde
değiştirilmesi yönünde herhangi bir açıklamada, vaatte veya imada bulunma ya da anlaşma yapma yetkisi yoktur.
6. Bu Sınırlı Garanti yeni, birinci kalite Ürün için geçerli olacaktır ancak ikinci el ürünler veya yangın, sel, deprem vs. de dahil olmak üzere ancak
bunlarla sınırlı kalmaksızın çeşitli olaylar nedeniyle hasar görmüş ürünler için geçerli olmayacaktır.
Bu Sınırlı Garantinin tüm hükümleri ayrıdır ve bölünebilir. Herhangi bir hüküm geçersiz veya hükümsüz kılınırsa söz konusu karar, diğer
hükümlerin geçerliliğini veya tenfiz kabiliyetini etkilemeyecektir. Bu Sınırlı Garanti size Ürünü satın aldığınız ülkenin yasalarının zorunlu
hükümlerine göre değişiklik gösterebilen özel yasal haklar tanır.

Garanti (devamı)
ÜRÜNÜ AŞAĞIDAKİ ÜLKELERDEN BİRİNDE SATIN ALDIYSANIZ AŞAĞIDAKİ KURALLAR GEÇERLİDİR:
(*) Bu ülkeler için aşağıdaki kopyayı yerleştirin:
AVUSTRALYA: Master Lock’nin ürünleri Avustralya Tüketici Yasası’nda (ACL) hariç tutulamayacak garantilerle birlikte sağlanır. Büyük arızalar için
bir değiştirme veya geri ödeme; makul ölçüde öngörülebilen diğer kayıp ya da hasar durumları için tazminat talep etme hakkınız vardır. Ürün
kabul edilebilir kalitede değilse ve arıza büyük bir arıza değilse (ACL’de tanımlandığı şekilde) ürünün onarımını yaptırma veya yenisiyle değiştirme
hakkına da sahipsiniz.
FİLİPİNLER: Ürünün/Ürünlerin arızalı parçasının onarılmasını veya satış fiyatının geri ödenmesini talep edebilirsiniz. Satış fiyatının geri
ödenmesini talep ederseniz ödemeden, arızanın tespit edilmesine kadar geçen sürede Ürünün kullanımıyla doğrudan ilişkili tutarda indirim
yapılacaktır.
(**) Bu ülkeler için Paragraf 1 yerine aşağıdaki kopyayı yerleştirin:
AVUSTRALYA: ACL kapsamında tüketiciler, ürün ve servislerin kabul edilebilir kalitesi ve uygunluğuyla ilgili garantiler de dahil olmak üzere
hariç tutulamaz belirli haklara sahiptir. Bu Garanti kapsamındaki hiçbir şey yasalarca (ACL de dahil) öngörülen ve yasalarca hariç tutulamayan,
kısıtlanamayan veya değiştirilemeyen hiçbir koşulu, garantiyi, hakkı veya çözümü hariç tutma, kısıtlama veya değiştirme etkisini hariç tutacak,
kısıtlayacak ya da değiştirecek şekilde yorumlanmayacak veya uygulanmayacaktır. Yasalarca izin verildiği ölçüde, Master Lock’nin yasa uyarınca
hariç tutulamayacak bir tüketici garantisine uymadığı takdirde ve yasaların, Master Lock’nin böyle bir uyumsuzlukla ilgili yükümlülüğünü
sınırlamasına izin
verdiği ölçüde Master Lock’nin yükümlülüğü; ürünün yenisiyle değiştirilmesi, ürün değiştirme maliyeti, eş değer ürünlerin tedariki, ürünlerin
onarımı
ya da ürünlerin onarım maliyetiyle sınırlıdır.
FRANSA: Ürünü satın alan tüketicinin söz konusu Ürünün alanında faal bir uzman olmaması durumunda söz konusu tüketici her koşulda,
Üründe gizli arıza olmayacağına dair yasal garanti hakkına sahip olacaktır.
FİLİPİNLER: Ürünün/Ürünlerin arızalı parçasının onarılmasını veya satış fiyatının geri ödenmesini talep edebilirsiniz. Satış fiyatının geri
ödenmesini talep ederseniz ödemeden, arızanın tespit edilmesine kadar geçen sürede Ürünün kullanımıyla doğrudan ilişkili tutarda indirim
yapılacaktır.
BİRLEŞİK KRALLIK: Paragraf 1 veya bu Sınırlı Garanti’de yer alan hiçbir şey (i) Master Lock’nin ihmalinden (s.1 Adil Olmayan Sözleşme Şartları
Yasası 1977’de tanımlanan ihmaller de dahil olmak üzere) kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar, (ii) s. 12 Ürün Satış Yasası 1979 tarafından
belirlenen başlıkta geçen şartların ihlali veya (iii) yasa uyarınca hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak ölçüde tüm yükümlülüklerle ilgili olarak
Master Lock’nin size karşı olan yükümlülüklerini hariç tutmayacak veya herhangi bir şekilde sınırlandırmayacaktır.
(***) Bu ülkeler için Paragraf 2 yerine aşağıdaki kopyayı yerleştirin:
AVUSTRALYA: Yasalarca izin verildiği ölçüde Master Lock, yazılı veya sözlü, açık ya da zımni diğer tüm taahhütlerden ve garantilerden feragat
eder.
JAPONYA: Master Lock, Medeni Kanun’un 570. Maddesi uyarınca zımni arıza garantisinden de feragat eder.
BİRLEŞİK KRALLIK: Paragraf 2 veya bu Sınırlı Garanti’de yer alan hiçbir şey (i) dolandırıcılık, (ii) Ürün Satış Yasası 1979’daki ilgili başlıkta ifade
edilen şartların, ürünlerin bir açıklama veya örnekle uyumluluğunun ya da kalitesinin veya uyumluluğunun belirli bir nedenden ötürü ihlali
ya da (iii) yasa uyarınca hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak ölçüde tüm yükümlülüklerle ilgili olarak Master Lock’nin size karşı olan
yükümlülüklerini hariç tutmayacak veya herhangi bir şekilde sınırlandırmayacaktır.

