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FORMGJUTNA VÄSKOR 
PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess formgjutna produkter inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. 

Formgjutna väskor från Peli™ är garanterat vattentäta på 1 meters djup under 30 minuter (IP67), om de har stängts på rätt sätt och 

har en intakt o-ring på plats, om ingenting annat anges. Så långt lagen medger ansvarar Peli endast för väskan och inte för dess 

innehåll eller skum.  

 

Peli kommer antingen att reparera eller byta ut alla trasiga eller defekta delar eller väskor, efter eget gottfinnande. SÅ LÅNGT 

LAGEN MEDGER SKA DE GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE.   

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 

VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.  

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA PELI ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA 

PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT ETT ANSPRÅK 

FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Så långt lagen medger 

ska Pelis ansvar gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, aldrig överstiga 

inköpspriset för väskan. 

 

För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör.  

Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart.  I händelse av att det fastställs att produkten är 

defekt, enligt villkoren i denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida produkten 

kommer att repareras eller bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 

Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om väskan har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats 

fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 

 

Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 

uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 

specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land.  Konsumenter har lagliga rättigheter 

enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror.  Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag.   

 
Livstidsgarantin täcker inte 
rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

ROTATIONSGJUTNA VÄSKOR 
1 ÅRS BEGRÄNSAD PELI-GARANTI FÖR ROTATIONSGJUTNA BEHÅLLARE 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar ursprungsköparen att dess rotationsgjutna behållare inte har materialdefekter och 

produktionsfel under ett år fr.o.m. inköpsdatum. En dylik garanti täcker inte tillhörande  hårdvara, bland annat stängningshårdvara, 

inskjutbara handtag, hjul och fästen, som Peli garanterar inte har materialdefekter och produktionsfel under en 90-dagarsperiod 

fr.o.m. inköpsdatum. 

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 

VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.  

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA PELI ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA 

PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK 

FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Så långt lagen medger: 

Pelis ansvar är begränsat till väskan och täcker inte dess innehåll. Pelis ansvar gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande 

vilka skador som det görs garantianspråk på, ska aldrig överstiga inköpspriset för behållarna. 
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Med giltigt, daterat inköpskvitto kommer Peli antingen att reparera eller byta ut alla trasiga eller defekta delar eller behållare, efter 

eget gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA DE GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA 

KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE. Varje reparerad eller utbytt del eller behållare täcks endast för den återstående delen av 

garantin på den köpta originalprodukten. 

 

För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör.  

Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart och aldrig mer än tolv månader från inköpsdatum. 

Köparen måste tillhandahålla ett giltigt, daterat inköpsbevis.  I händelse av att det fastställs att produkten är defekt, enligt villkoren i 

denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida produkten kommer att repareras eller 

bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 

Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om behållaren har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats 

fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 

 

Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 

uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 

specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagliga rättigheter 

enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror.  Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

LAMPOR 
PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI 

Peli Products, S.L.U. garanterar att dess lampor inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Den här garantin täcker 

inte lampor eller batterier.  

 

Peli kommer antingen att reparera eller byta ut en defekt produkt, efter eget gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA DE 

GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE.   

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 

VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.  

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA PELI ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA 

PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK 

FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Så långt lagen medger 

ska Pelis ansvar gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, aldrig överstiga 

inköpspriset för produkten. 

 

För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör.  

Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart. I händelse av att det fastställs att produkten är 

defekt, enligt villkoren i denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida produkten 

kommer att repareras eller bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 

Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om ficklampan har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats 

fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 

 

Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 

uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 

specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagliga rättigheter 

enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror.  Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag.   

 
Livstidsgarantin täcker inte   
rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd. 
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_________________________________________________________________________ 

 

R.A.L.S. (terrängbelysningssystem) 
1 ÅRS BEGRÄNSAD PELI-GARANTI FÖR AALG-PRODUKTER 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess terrängbelysningssystem (RALS) och alla andra produkter som tillverkats av 
Advanced Area Lighting Group (AALG) inte har materialdefekter och produktionsfel under ett år fr.o.m. inköpsdatum. Denna garanti 
gäller endast för ursprungsköparen och kan inte överlåtas.  
 
SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 

VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.   

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA PELI ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA 

PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK 

FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Så långt lagen medger 

ska Pelis ansvar gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, aldrig överstiga 

inköpspriset för produkten. 

 

Med giltigt, daterat inköpskvitto kommer Peli antingen att reparera eller byta ut alla trasiga eller defekta delar, efter eget 

gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA DE GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA 

URSPRUNGSKÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE. Varje reparerad eller utbytt del eller enhet täcks endast för den återstående 

delen av garantin på den köpta originalprodukten. 

 

För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör.  

Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart och aldrig mer än tolv månader från inköpsdatum. 

Köparen måste tillhandahålla ett giltigt, daterat inköpsbevis.  I händelse av att det fastställs att produkten är defekt, enligt villkoren i 

denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida produkten kommer att repareras eller 

bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 

Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om produkten har modifierats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller 

utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 

 

Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 

uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 

specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagliga rättigheter 

enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror.  Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

RYGGSÄCKAR 
PELIS RYGGSÄCKSGARANTI 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess ryggsäckar inte har produktionsfel och materialdefekter enligt följande:  

 

Det garanteras att det hårda, formgjutna Peli™-facket (när ryggsäcken har ett sådant) inte går sönder eller har produktionsfel under 

en livstid*. Formgjutna väskor från Peli är garanterat vattentäta på 1 meters djup under 30 minuter (IP67), om de har stängts på rätt 

sätt och har en intakt o-ring på plats, om ingenting annat anges. Så långt lagen medger ansvarar Peli endast för ryggsäcken och 

inte för dess innehåll.  

 

Peli garanterar ursprungsköparen att tygryggsäcken inte har materialdefekter och produktionsfel under ett år fr.o.m. inköpsdatum.  

 
Denna garanti gäller för Pelis ryggsäckar var som helst i världen. 
 
Peli kommer antingen att reparera eller byta ut en defekt del, väska eller ryggsäck efter eget gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN 

MEDGER SKA DE GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE. Varje 

reparerad eller utbytt del eller tygsektion av ryggsäcken täcks endast för den återstående delen av garantin på den köpta 

originalprodukten. 
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SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 

VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.  

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA PELI ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA 

PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK 

FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Så långt lagen medger 

ska Pelis ansvar gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, aldrig överstiga 

inköpspriset för ryggsäcken. 

 

För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör.  

Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart och aldrig mer än tolv månader från inköpsdatum 

där garantianspråket gäller tygryggsäcken. Garantianspråk på tygryggsäcken kräver också ett giltigt, daterat inköpsbevis. I händelse 

av att det fastställs att produkten är defekt, enligt villkoren i denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera 

kunden om huruvida produkten kommer att repareras eller bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 

Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om ryggsäcken har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats 

fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 

 

Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 

uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 

specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land.Konsumenter har lagliga rättigheter 

enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror.  Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag.   

 

_________________________________________________________________________ 
 

KYLARE 
PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess kylare inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Så långt lagen 

medger ansvarar Peli endast för kylaren och inte för dess innehåll. Denna livstidsgaranti* täcker inte gummifötter, 

avtappningsplugg/-tapp, packning eller andra kylartillbehör som Peli garanterar mot materialdefekter och produktionsfel under en 

90-dagarsperiod från inköpsdatum. Pelis kylare är inte avsedda för lagring eller transport av farliga ämnen. 

 

Peli kommer antingen att reparera eller byta ut en defekt del efter eget gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA DE 

GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE.   

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 

VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.  

 

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA PELI ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA 

PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK 

FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Pelis ansvar gentemot 

köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, ska aldrig överstiga inköpspriset för kylaren. 

 

För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör. 

Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart. Garantianspråk på gummifötter, 

avtappningsplugg/-tapp, packning eller andra kylartillbehör kräver ett giltigt, daterat inköpsbevis.  I händelse av att det fastställs att 

produkten är defekt, enligt villkoren i denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida 

produkten kommer att repareras eller bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 

Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om kylaren har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats 

fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 
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Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 

uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig.  Denna garanti ger 

dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land.Konsumenter har lagliga rättigheter 

enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror.  Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag.   

 

Livstidsgarantin täcker inte 
rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd. 

_________________________________________________________________________ 

 

SMARTTELEFONSKYDD 
PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI FÖR SMARTTELEFONSKYDD I PELI PROGEAR™ VAULT-SERIEN 
OCH PELI PROGEAR™ PROTECTOR-SERIEN 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess smarttelefonsskydd i Peli ProGear™ Vault-serien och Peli Progear™ Protector-
serien inte går sönder eller har material- eller produktionsfel under en livstid*.  Skydd i Peli ProGear Vault-serien tål vinddrivet damm 
och regn om de stängts ordentligt med oskadade pluggar på plats.  Så långt lagen medger: Pelis ansvar begränsas till skyddet och 
täcker inte dess innehåll. Pelis ansvar gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, 
ska aldrig överstiga skyddens inköpspris. 
 
Peli kommer antingen att reparera eller byta ut alla trasiga eller defekta skydd, efter eget gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN 
MEDGER SKA DE GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE.  

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 
VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 
OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET, OCH (C) PELI SKA ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR 
INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER 
SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK FÖR DYLIKA SKADOR GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, 
FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT.  
 
För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör. 
Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart. I händelse av att det fastställs att produkten är 
defekt, enligt villkoren i denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida produkten 
kommer att repareras eller bytas ut, efter eget gottfinnande.  
 
Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om skyddet har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats 
fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 
 
Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 
uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 
specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagliga rättigheter 
enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag. 
 
Livstidsgarantin täcker inte  
rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

TILLBEHÖR FÖR SMARTTELEFONSKYDD 
PELIS 1 ÅRS BEGRÄNSADE GARANTI FÖR TILLBEHÖR FÖR SMARTTELEFONSKYDD I PELI PROGEAR™ VAULT-SERIEN 
OCH PELI PROGEAR™ PROTECTOR-SERIEN 

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess tillbehör för smarttelefonsskydd i Peli ProGear™ Vault-serien och Peli Progear™ 
Protector-serien inte går sönder eller har materialdefekter och produktionsfel under normal användning, service och underhåll under 
ett år fr.o.m. inköpsdatum. Denna garanti gäller endast för ursprungsköparen och kan inte överlåtas. 
 
SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER: (A) GÄLLER DEN HÄR GARANTIN ISTÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, BLAND ANNAT, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 
VISST SYFTE, OCH (B) HÄRMED UNDANTAS, OCH FRISKRIVS, PELI FRÅN ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 
OCH EVENTUELLT ANSVAR SOM INTE GRUNDAS PÅ KONTRAKTET.   
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PELI SKA ALDRIG VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, UPPKOMMANDE 
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT OM ETT ANSPRÅK FÖR DYLIKA SKADOR 
GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. Så långt lagen medger ska Pelis ansvar 
gentemot köparen enligt detta avtal, beträffande vilka skador som det görs garantianspråk på, aldrig överstiga inköpspriset för 
produkten. 
 
Med giltigt, daterat inköpskvitto kommer Peli antingen att reparera eller byta ut alla trasiga eller defekta delar eller behållare, efter 
eget gottfinnande. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA DE GOTTGÖRELSER SOM HÄRMED TILLHANDAHÅLLS VARA 
KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE. Varje reparerad eller utbytt del eller behållare täcks endast för den återstående delen av 
garantin på den köpta originalprodukten. 
 
För att lämna in ett garantianspråk i Europa, Afrika och/eller Mellanöstern måste köparen kontakta en auktoriserad Peli-distributör. 
Alla garantianspråk ska lämnas in av köparen så snart som det är genomförbart och aldrig mer än tolv månader från inköpsdatum. 
Köparen måste tillhandahålla ett giltigt, daterat inköpsbevis. I händelse av att det fastställs att produkten är defekt, enligt villkoren i 
denna garanti, kommer den auktoriserade återförsäljaren att informera kunden om huruvida produkten kommer att repareras eller 
bytas ut, efter eget gottfinnande. 

 
Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om produkten har modifierats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller 
utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor. 
 
Vissa länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av 
uppkommande skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag gäller kanske inte för dig. Denna garanti ger dig 
specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagliga rättigheter 
enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte de rättigheterna. 

 


