
Kære kunde,
vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke funge-
re efter hensigten, beklager vi dette meget og beder Dem henvende Dem til det på 
garantikortet angivne Service-Hotline nummer. Til fremsættelse af krav iht. garanti-
dækningen gælder følgende - uden at Deres lovpligtige rettigheder indskrænkes:
1. Krav iht. garantien kan rejses inden for max 3 år, gældende fra købsdato. 

Vores garantiydelse er begrænset til erstatning af materiale- og fabrikations-
fejl, evt. udskiftning af apparatet. Vor garantiydelse er omkostningsfri for Dem.

 2. Krav iht. garantien skal altid afklares straks efter endt behandling af reklamati-
onen. Anmeldelser efter udløb af garantiperioden er udelukket, medmindre 
kravene rejses indenfor en frist på 2 uger efter udløb af garantiperioden. 

3. Ved reparation eller udskiftning af apparatet påbegyndes ikke en ny garantipe-
riode. Garantiperioden på 3 år fra købsdato forbliver gældende.

Bemærk venligst, at garantien bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig behand-
ling, ved overtrædelse af de for apparatet gældende sikkerhedsforanstaltninger, ved 
anvendelse af vold eller ved indgreb, der ikke er foretaget på vores autoriserede ser-
viceadresse. I tilfælde af en reklamation bedes du først kontakte den nedenfor nævn-
te service-hotline. Der får du oplysninger om den videre fremgangsmåde. Send 
venligst IKKE dit apparat tilbage uden at være blevet opfordret hertil.

Autoriseret servicenummer:

Globaltronics Service Center 
c/o teknihall Europe

Hotline: 00800 / 45622000 (freecall / gebyrfri)

Mail: gt-support-dk@telemarcom.de
Internet: http://www.blaupunkt.com
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3 ÅRS GARANTI FRA KØBSDATOEN
I tilfælde af, at der stilles garantikrav, skal apparatet altid sendes ind sammen med 
garantikortet og kassebonen. 
Såfremt muligt beder vi om en detaljeret beskrivelse af fejlen.

Servicenummer:

Model: BT 214

Fornavn: .............................................................................

Gade: .............................................................................

Postnr. og by: ............................................................................

Telefon: .............................................................................

Køberens underskrift: 
.............................................................................

Globaltronics Service Center 
c/o teknihall Europe

Hotline: 00800 / 45622000 (freecall / gebyrfri)

Mail: gt-support-dk@telemarcom.de
Internet: http://www.blaupunkt.com

Fejlbeskrivelse:
.............................................................................
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