
Villkor för KomfortBoxen för dammsugare

I.  Giltighetstid och början
1.   Miele Sverige lämnar en ettårig garanti som börjar vid köpdatum. Med KomfortBoxens serviceavtal övertar Miele reparationskostnader för 

en tidsperiod på ytterligare fyra år i direkt anslutning till denna garanti.
2.  Reparation av dammsugaren och reservdelar förlänger inte avtalstiden.

II.  Villkor
1.  Dammsugaren har köpts via auktoriserad återförsäljare eller direkt av Miele i ett EU-land, Schweiz eller Norge.
2.  Vid tidpunkten för köp av Mieles KomfortBox var både hemort och dammsugare i Sverige.
3.  KomfortBoxens serviceavtal gäller endast för en Mieledammsugare och kan inte överföras till annan dammsugare eller hushållsprodukt.
4.  Registrering av KomfortBoxens serviceavtal måste ske inom den ettåriga garantitiden. Registrering efter denna tidsperiod är ej möjlig.
5.  Tjänsterna inom ramen för KomfortBoxens serviceavtal gäller endast inom EU, Schweiz och Norge.
6.  Om dammpåsar utan "Original Miele"-logon används faller reparationsskyddet bort.
7.   På förfrågan av Miele måste kvittot samt serviceavtalet, på vilket kundens namn och adress står, visas.
8.  En dammsugare med KomfortBox serviceavtal får endast användas för privat hushållsbruk.

III.  Innehåll och omfattning
1.   Bristfällighet hos dammsugaren ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt antingen genom reparation eller byte av aktuell del. Om 

nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets- och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller dammsugare 
övergår i Miele Sveriges ägo.

2.   Tjänster inom ramen för KomfortBoxens serviceavtal får endast uföras av Miele Sverige eller av Miele auktoriserad service.
3.   Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, förbehåller sig Miele rätten, att ge kunden en identisk eller likvärdig dammsugare. Enligt 

önskemål kan alternativt motsvarande tidsvärde för dammsugaren, på Mieles initiativ, betalas ut. Om ersättning för hushållsproduktens 
tidsvärde utgår, förlorar detta serviceavtal sin giltighet. Om dammsugaren ersätts med likvärdig dammsugare, överförs resterande tid för 
KomfortBoxens serviceavtal på ersättningsdammsugaren.

4.   KomfortBoxens serviceavtal omfattar inga skadeståndsanspråk mot Miele Sverige utöver detta, om det inte handlar om personers hälsa 
eller om den auktoriserade servicen från Miele Sverige har handlat avsiktligt eller grovt oaktsamt.

5.  Drivmedel, förbrukningsvaror och tillbehör ingår inte i leveransen.

IV.  Begränsningar för KomfortBoxen för dammsugare
KomfortBoxens serviceavtal för dammsugare omfattar inte bristfälligheter och fel som kan härledas från:
1.   Felaktig uppställning eller installation, till exempel på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, 

installations- eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts.
2.   Otillåten eller felaktig användning som till exempel att inte använda Mieles dammpåsar och/eller filter, dammsuga upp främmande föremål, 

vätskor, byggdamm eller tonerpulver.
3.   En dammsugare som är köpt i ett annat EU-land, Schweiz eller Norge som på grund av särskilda specifikationer inte kan användas eller 

endast kan användas med vissa begränsningar.
4.   Yttre påverkan som till exempel transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan.
5.  Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildad och auktoriserad av Miele.
6.  Användning av reservdelar som inte är Mieles originalreservdelar eller tillbehör som inte är godkända av Miele.
7.  Skador på tillbehör som inte är standard.
8.  Ström- och spänningsvariationer i elnätet vilka över- eller underskrider de angivna toleransgränserna från tillverkaren.
9.  Skötsel och rengöring som inte har gjorts enligt bruksanvisningen.

V.  Personuppgifter
Personuppgifterna kommer uteslutande att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren. 
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