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Armbåndsur
Brugsanvisning, bortskaffelse og garanti

Varenummer: 379 909

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk
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Bortskaffelse
Uret, emballagen og det indbyggede batteri er
fremstillet af værdifulde materialer, der kan gen-
bruges. Det reducerer affalds mængden og skåner
miljøet.

Bortskaf emballagen som sorteret affald, idet du
gør brug af de lokale muligheder for indsamling
af papir, pap og let emballage til genbrug.

Apparater markeret med dette symbol
må ikke smides i skraldespanden! 

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe
brugte apparater adskilt fra husholdningsaf-
faldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der
tager gratis imod brugte apparater, fås hos din
 kommune.

Batterier må ikke smides i skralde-
spanden! 

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte
batterier hos et kommunalt indsamlingssted 
eller i en forretning, der sælger batterier. 
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Garanti
Tchibo GmbH yder 3 års garanti fra købsdato.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
 Germany

Inden for garantiperioden afhjælper vi uden
beregning alle mangler, der skyldes materiale-
eller produktionsfejl. Forudsætning for garan-
tiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis
fra Tchibo eller en af vores autoriserede for-
handlere.
Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. 
Hvis der mod forventning opstår en defekt,
skal du kontakte Tchibos Kundeservice.
Garantien omfatter ikke skader, der skyldes
fejlagtig behandling, samt sliddele og for-
brugsmaterialer. Disse kan bestilles på det
anførte telefonnummer.
Dine rettigheder i henhold til en lovpligtige
reklamationsret berøres ikke af nærværende
garanti.
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Du er velkommen til at kontakte Tchibos
Kundeservice for yderligere  produkt-

informationer, eller hvis du ønsker at bestile
tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafvi-
klingen. Du bedes oplyse varenummeret ved
alle henvendelser.

Tchibo Kundeservice

Varenummer: 379 909

+45 80 253 078  
(gratis)

Mandag – fredag
fra kl. 08.00 - 18.00


