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BEGRÆNSET GARANTI      
Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af denne begrænsede garanti, stiller eSight Corporation 
ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til 
et bestemt formål. eSight Corporation fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier og alt ansvar, 
som ikke fremgår af nærværende begrænsede garanti. Garantier, som er pålagt ved lov, er 
begrænsede til garantiperiodens varighed som angivet i denne begrænsede garanti. 

Nærværende begrænsede garanti gælder for eSight-brilleprodukter solgt af eSight Corporation 
og dennes verdensomspændende autoriserede affilierede selskaber eller forhandlere (samlet 
kaldet "eSight") i denne begrænsede garanti. Den begrænsede garanti dækker alle 
hardwarekomponenter, som leveres med eSight-brilleprodukter på købstidspunktet, i en 
periode på tre år fra leveringsdatoen, med undtagelse af ordinerede linser, som er integreret i 
produktet. Den begrænsede garanti er gældende i alle lande, hvor eSight tilbyder 
garantiservice. 

Vilkårene og betingelserne i denne begrænsede garanti udgør hele garantiaftalen mellem dig og 
eSight i forbindelse med det eSight-brilleprodukt, du har købt, og de tilsidesætter alle 
udtrykkelige eller stiltiende garantier, aftaler eller andre bemærkninger, som er fremsat af en 
hvilken som helst part i forbindelse med dit køb. 

eSight garanterer, at det eSight-brilleprodukt, du har købt fra eSight, ikke indeholder fejl i 
materialer eller udførelse ved normal brug i den begrænsede garantis varighed. Den 
begrænsede garanti træder i kraft på leveringsdatoen. Du kan blive bedt om at fremskaffe en 
dateret købskvittering i forbindelse med modtagelse af garantiservice inden for den 
begrænsede garantis varighed. Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages til en anden 
person, som efterfølgende erhverver eSight-brilleproduktet fra den oprindelige ejer. 

I løbet af den begrænsede garantis varighed skal eSight ombytte eller reparere defekte eSight-
brilleprodukter. eSight forbeholder sig retten til at beholde ombyttede komponenter. 
Produkter, som repareres under garanti, garanteres at være fri for fejl i materialer eller 
udførelse i den resterende del af den oprindelige garantiperiode og ikke længere. eSight 
forholder sig retten til at ombytte hele dit eSight-brilleprodukt med et tilsvarende eller bedre 
produkt. eSight forbeholder sig retten til at refundere det fulde købsbeløb for dit eSight-
brilleprodukt i stedet for at reparere eller ombytte det. Dette er dine beføjelser i forbindelse 
med defekte eller fejlbehæftede eSight-brilleprodukter. 

eSight kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af data eller programmer, som lagres på 
computere eller elektroniske systemer, som er tilsluttet eSight-brilleprodukter. Alle eSight-
brilleprodukter og alle komponenter, som leveres sammen med eSight-brilleprodukter på 



 

 

 
1 Eglinton Ave. East Suite #401, Toronto, ON M4P 3A1 
eSightEyewear.com | VisionAdvocate@eSightEyewear.com | 1.855.837.4448 

4000695 Rev. A 

købstidspunktet, og som beskadiges, pilles ved eller bliver defekt som følge af et uheld, forkert 
brug eller uautoriseret reparation eller ændring, er ikke dækket af nærværende begrænsede 
garanti. 
 

BEGRÆNSET ANSVAR 
eSight eller dennes direktører, ansatte eller agenter kan under ingen omstændigheder holdes 
ansvarlig over for dig eller en tredjepart for indirekte skader, følgeskader, særlige skader eller 
for pønalerstatning, som opstår som følge af din brug eller misbrug af et eSight-produkt, uanset 
om dette måtte opstå i forbindelse med kontrakt, skadegørende handling, uagtsomhed, 
billighedsret, statut eller anden retsteori, og uanset om sådanne skader kunne have været 
forudset. Uanset om det modsatte er anført i dette dokument, vil eSights ansvar over for dig 
uanset årsag og uanset forudgående handling, til enhver tid være begrænset til enhedens 
købspris eller prisen for reparation/ombytning, hvor den laveste pris vil være gældende. 
 

IGANGSÆTTELSE AF GARANTISERVICE 
Hvis der er behov for service af dit eSight-brilleprodukt, kan du kontakte 
kundesupportrepræsentanten i dit område. Find oplysninger i din brugerdokumentation. Vores 
tekniske supportspecialister sidder klar til at hjælpe dig med at diagnosticere dit problem og, 
hvis relevant, finde den rette serviceløsning. 

Hvis du flytter til et land, hvor eSight ikke forhandles i øjeblikket, og du har brug for service i 
henhold til garantien, sker forsendelse til eSight og returnering til dig af den reparerede enhed 
for din risiko og regning. 
 

ANSVARSFRASKRIVELSE 
eSight stiller ingen garanti for en bestemt grad af forbedring af skarpsyn eller synsfelt via brug 
af dets produkter. Derudover fremstiller eSight ingen påstande om eSight-enhedernes 
egnethed til en bestemt aktivitet. eSight kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af 
brugere af virksomhedens produkter. 

I tilfælde af, at denne oversættelse af garantien ikke stemmer overens med den engelske 
version, vil den engelske version være gældende. 


