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Armbandsur
Bruksanvisning, avfallshantering och garanti

Artikelnummer: 384 324

Made exclusively for: 
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se
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Avfallshantering

Uret, förpackningen och det medföljande,
isatta batteriet är tillverkade av högkva-
litativa material som kan återvinnas. 
Detta minskar mängden avfall och
skonar miljön.

Avfallssortera förpackningen på rätt
sätt. Lämna därför papper, papp och
 lättviktsförpackningar till din lokala
 återvinningsstation. 

Produkter som är märkta med
denna symbol får inte slängas 
i hushållssoporna! 

Elektriskt och elektroniskt avfall ska
enligt lag källsorteras. Information om
inlämningsställen som tar emot elekt-
riskt och elektroniskt avfall lämnas av
kommunen. 
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Laddbara och icke-laddbara
batterier får inte slängas 
i hushållssoporna! 

Du är enligt lag skyldig att lämna in
tomma laddbara och icke laddbara 
batterier till angivna inlämningsställen 
i din kommun. Butiker som säljer batte-
rier tar också emot använda batterier. 
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Garantie

Die Tchibo GmbH lämnar 3 års garantie
räknat från köpdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Under garantitiden reparerar vi eventu-
ella material- eller tillverknigsfel kost-
nadsfritt. Kvittot från Tchibo eller från
en auktoriserad Tchibo-handlare gälle
som garantibevis och ska uppvisas för
att styrka köpet av varan. 
Garantin gäller inom EU, i Schweiz 
och Turkiet. Skulle varan mot förmodan 
vara behäftad med fel, ber vi dig kon-
takta Tchibos kundservice. Garantin
täcker inte skador som orsakas av fel-
aktiv hantering (eller bristande avkal-
kning) samt slitdelar eller förbruknings-
material. 
Sådana delar kan beställas per telefon
(telefonnummer, se nedan). Den lagstad-
gade garantirätten påverkas inte av
denna garanti. 
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För produktinformation, beställ-
ningar av tillbehör eller frågor 

om service kan du kontakta vår kundser-
vice. Kom ihåg att ange artikelnumret 
när du ringer till oss.

Artikelnummer: 
384 324

Tchibo  kundservice

Sverige

+46 200 753 737   
(kostnadsfritt)

Måndag-fredag 
mellan kl. 8 – 18


