GARANTIJOS TALONAS

GARANTIJOS SĄLYGOS
1.
GARANTIJA
1.1 CAT Phones gamintojo garantiniai įsipareigojimai savo
produktams galioja tokiomis sąlygomis:
1.2 „CAT Phones“ įmonė garantuoja, kad jos produktai įprasto
naudojimo metu veiks be medžiagų ir gamybos trūkumų
mažiausiai 2 metus, pradedant nuo dienos, kai Klientas nusipirko
telefoną. Gamintojo atstovas reikalauja, kad Klientas pateiktų
kvitą ar kitą raštišką įrodymą, kuriame užrašyta tiksli trūkumą
turinčio produkto pirkimo data.
1.3 Visiems akumuliatoriams, krovikliams, laisvų rankų įrangai ir
laikikliams prie diržo taikoma 6 mėnesių nuo pirkimo datos
garantija, nepriklausomai nuo nupirkto telefono modelio.
1.4 Klientas privalo grąžinti produktą toje pačioje vietoje, kurioje jį
nupirko.
1.5 Jeigu garantiniu laikotarpiu atsirado gedimas ir gaminiui
taikoma garantija teisėtai ir pagrįstai, CAT Phones bendrovė savo
nuožiūra gali:
a) produktą nemokamai pataisyti, naudodama naujas detales
arba remontuotas detales, kurių veikimas ir patikimumas
prilygsta naujoms detalėms, arba
b) pakeisti produktą nauju arba remontuotu produktu, kurio
veikimas ir patikimumas prilygsta visiškai naujam produktui,
ir kurio funkcijos yra mažiausiai tos pačios kaip originalaus
produkto funkcijos.
1.6 Atsarginiam produktui arba detalėms taikoma garantija, kurios
trukmė atitinka originalaus produkto garantiniam laikotarpiui,
arba šešiasdešimties (60) dienų nuo pakeitimo ar remonto datos
garantija, visada priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis.
1.7 Pakeitus produktą arba detalę, atsarginis produktas tampa
Kliento nuosavybe, o originalus produktas tampa CAT Phones
bendrovės nuosavybe.
1.8 Detalės, kurias suteikia CAT Phones bendrovė, vykdanti savo
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garantinius įsipareigojimus, turi būti panaudotos tik produkto,
kuriam taikoma garantija, taisymui.
IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI
Ši ribota garatija taikoma tik „CAT Phones“ įmonės pagamintai
aparatinei įrangai, ant kurios yra „CAT“ logotipas.
CAT Phones garantuoja, kad šis originalus CAT produktas (toliau
vadinamas „produktas“) naudojant įprastomis sąlygomis neturės
jokių medžiagų arba gamybos gedimų.
Ši ribota garantija netaikoma jokiam aparatinės įrangos
produktui ir jokiai programinei įrangai, kurių gamintoja ne CAT
Phones bendrovė, nepriklausomai nuo fakto, ar toks produktas
įeina į originalaus CAT produkto pakuotės sudėtį.
CAT Phones neatsako už produkto gedimus, kurie atsirado dėl
produkto naudojimo instrukcijos ir rekomendacijos nesilaikymo.
Ši garantija netaikoma:
a) paviršiaus gedimams, tarp kitko ir įvairiems nusidėvėjimo
požymiams, plastikinio korpuso įtrūkimams;
b) gedimams, sukeltiems naudojant produktus ir priedus, kurių
gamintoja ne CAT Phones bendrovė;
c) gedimams, sukeltiems nelaimės, netinkamo arba klaidingo
naudojimo metu, produkto kontakto su skysčiu metu, gaisro ar
žemės drebėjimo metu, arba sukeltiems kitų išorinių faktorių.
Išimtys yra tam tikrų telefonų modeliai, kurių garantija
panašioms rizikoms gali būti taikoma;
d) gedimams, sukeltiems naudojant produktą ne pagal jo funkciją
ir paskirtį;
e) gedimams, sukeltiems dėl produkto modifikavimų (įskaitant
programinės įrangos atnaujinimus), kuriuos atliko ne įgaliotas
CAT Phones atstovas arba kitas įgaliotas paslaugų tiekėjas;
f) produkto arba jo dalių gedimams, sukeltiems dėl neteisėto
produkto ar jo dalies modifikavimo;
g) gedimams, sukeltiems dėl kasdienio nusidėvėjimo naudojant

2.6

2.7

3.
3.1

arba dėl natūralaus nusidėvėjimo laikui bėgant;
h) bet kuriems gedimams, jeigu produkto gamybos numeris
pašalintas arba pažeistas ir neįskaitomas;
i) nuostoliams, patirtiems dėl produkto vagystės arba netekties.
Jeigu produktas, kuriam taikoma galiojanti garantija, buvo
išsiųstas į CAT Phones remonto centrą, ir buvo nustatyta, kad:
a) jame nėra defektų, Klientas privalo padengti išlaidas produkto
bandymams, produkto priėmimui, išsiuntimui ir grąžinimui pagal
galiojančius visų paslaugų tiekėjų kainoraščius;
b) tokiam gedimui garantija netaikoma (žr. aukščiau paminėtas
išimtis ir apribojimus), Klientas privalo padengti remonto išlaidas.
Klientams ir Pardavėjams neleidžiama atidaryti produkto
korpusą kitam tikslui nei SIM kortelei, atminties kortelei arba
akumuliatoriui įdėti. Produkto garantija netaikoma, jeigu produkto
korpusas buvo atidarytas kitiems tikslams nei aukščiau nurodyta.
TOLESNI NUOSTOLIAI
Išskyrus šioje garantijoje numatytus atvejus ir didžiausia
įstatymų numatyta apimtimi, CAT Phones bendrovė nebus
atsakinga už tiesioginę, ypatingą, papildomą ar netiesioginę žalą,
susijusią su bet kokiais garantijos ar sąlygų pažeidimais, arba
pagal bet kokią kitą teisės teoriją, įskaitant, bet neapsiribojant,
už nuostolius, susijusius su prarastu naudojimu, prarastomis
pajamomis, faktiniu ar numatomu pelnu (įskaitant pelno
pagal sutartis praradimą), pinigų panaudojimu, numatomomis
santaupomis, verslu, galimybėmis, prestižu, reputacija, duomenų
praradimu ar sugadinimu, bei už kitus netiesioginius nuostolius
bei žalą, neatsižvelgiant į tai, kaip ji patirta, įskaitant įrangos
ir nuosavybės keitimą, bet kokias išlaidas, susijusias su
sugrąžinimu, programavimu ar atkūrimu bet kokios programos
ar duomenų saugomų CAT Phones produktuose ar naudojamų
su jais, taip pat už bet kokį duomenų, saugomų produktuose,
viešą atskleidimą. Šie apribojimai netaikomi reikalavimų dėl
gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimų atvejais, taip pat esant

įstatymų numatytai atsakomybei už veiksmus ir/ar neveikimą,
padarytą tyčia ar dėl didelio neatsargumo. CAT Phones atsisako
pareiškimų, kad galės pataisyti bet kokius produktus pagal šią
garantiją ar pakeis produktą kitu be rizikos sugadinti ar prarasti
jo programas ar duomenis.
4.
ATSARGINĖS KOPIJOS
4.1 Prieš išsiunčiant produktą garantinį remontą atlikti, Klientas
atsakingas už produkte saugomų duomenų atsarginių kopijų
sukūrimą ir asmeninės informacijos ir privačių duomenų
pašalinimą. Taip pat Klientas privalo deaktyvinti visus saugos
slaptažodžius.
4.2 Garantinio remonto metu visi duomenys telefone bus ištrinti ir
telefono laikmenos bus suformatuotos.
4.3 Atsarginis produktas bus tiekiamas Klientui identiškai
sukonfigūruotas kaip originalus produktas, tačiau su galimais
programinės įrangos atnaujinimais. Garantiniu laikotarpiu CAT
Phones gali instaliuoti aktualias programų versijas (ypač tada,
kai su neatnaujintomis programomis aparatas galėtų veikti
klaidingai ar nepatikimai). Įdiegus naują sisteminės programinės
įrangos versiją, produkte instaliuotos trečiųjų šalių programos gali
neveikti teisingai. Tokiu atveju Klientas atsakingas už visų svetimų
programų įdiegimą ir duomenų bei slaptažodžių atnaujinimą.
Šia garantija Pirkėjui suteikiamos konkrečios įstatymais nustatytos
teisės; be to, Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių, kurios atskirose šalyse
gali skirtis. Garantijoje nenagrinėjamos įstatymais suteiktos teisės,
ji nedaro jokios įtakos pirkimo šalyje galiojančiais įstatymais Pirkėjui
nustatytoms teisėms: tokios teisės išlieka galioti.
Įmonės adresas yra One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR,
Jungtinė Karalystė, įmonės kodas 06945690 ir PVM mokėtojo kodas
208035440.
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