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„Mirka“ – tai aukščiausios kokybės įrankiai, skirti profesionalams  „Mirka“ garantuoja, kad jūsų įrankis neturi gamybos ir 
medžiagų defektų 

Vadovo anglų kalba vertimas  Pasiliekame teisę pakeisti šį vadovą be išankstinio įspėjimo 

Garantija
„Mirka“ įrankiams suteikiama 2 metų garantija, kuri pradeda galioti nuo pirkimo datos  Jei užregistruosite savo „Mirka“ 
įrankį per 30 dienų nuo įsigijimo, gausite papildomą vienerių metų garantiją  

Garantijos galiojimo laikotarpis yra vieneri metai, kai įrankis, akumuliatorius ir kroviklis nuolat naudojami pramonėje 

„Mirka“ įrankį, akumuliatorių ir kroviklį galite užregistruoti adresu:
www.mirka.com/warranty_registration

Garantijos sertifikatai skirti konkrečiam įrankiui ir klientui; kiekvieną įrankį reikia užregistruoti atskirai  Registracijos ir 
papildomos garantijos negalima perduoti kitam asmeniui ar įmonei  

Akumuliatoriaus pakuotei ir įkrovikliui, pateiktam su įsigytu įrankiu, taikoma 2+1 metų garantijos programa  Garantija 
netaikoma atskirai įsigytoms dalims  Akumuliatoriui suteikiama 2+1 metų garantija arba 300 įkrovimų garantija nuo 
įsigijimo datos, žiūrint, kas įvyks pirmiau 

Iškilus kokiai nors su šiose garantijos sąlygose nurodytu „Mirka“ įrankiu susijusiai problemai dėl gamybos medžiagų ar 
pagaminimo defekto, „Mirka“ nemokamai pataisys jūsų įrankį pagal čia nustatytas garantijos sąlygas ir nuostatas  Kad 
jūsų įrankio garantija galiotų, įrankį reikia naudoti ir prižiūrėti laikantis „Mirka“ saugos ir naudojimo instrukcijų 

Sąlygos ir nuostatos

„Mirka“ įrankių garantija apima medžiagų ir gamybos defektus 

Garantija neapima

• Jokios žalos, padarytos dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo naudojant ar remontuojant, nelaimingų atsitikimų, 
labai aukštos ar žemos temperatūros, rūgščių, vandens poveikio, netinkamo laikymo, stiprių smūgių ar pažeidimų 
transportuojant 

• Defektų dėl atsarginių dalių, priedų ar komponentų, kurie nėra „Mirka“ originalios atsarginės dalys ar priedai 
• Pneumatinių įrankių naudojimo jų nesutepus ar naudojant nefiltruotą orą 
• Įprastai susidėvinčių elementų, tokių kaip: pagrindas, stabdymo tarpiklis, gaubtas, rotorius, mentės, išmetamojo 

vamzdžio jungiamosios detalės, duslintuvas, guoliai, anglies šepetėliai, guminės montavimo detalės, akumuliatorius 
(jį įkrovus daugiau kaip 300 kartų) ar maitinimo laidas  

• Įrankių, kurie buvo modifikuoti, taisyti ar bandyti taisyti (ne „Mirka“ įgaliotųjų atstovų), iš dalies arba visiškai 
išardytų įrankių 

Garantija negalioja priedams, lagaminui, produktų pavyzdžiams ir (arba) „Mirka“ kampanijos įrangai  

„Mirka“ įgaliotojo aptarnavimo centro garantijos laikotarpiu pataisytoms / pakeistoms dalims suteikiama 3 mėnesių 
garantija. Remontuojant garantiniu laikotarpiu pradinis įrankio garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neatnaujinamas.

Niekas, išskyrus „Mirka“, neturi teisės keisti, išplėsti ar pridėti čia pateiktų garantijos sąlygų ir nuostatų.

Šioms garantijos sąlygoms taikomi Suomijos įstatymai ir jos pagal juos interpretuojamos, išskyrus įstatymą ir nutarimą dėl 
tarptautinio prekių pardavimo. Naudotojai savo šalyse gali turėti kitas privalomas įstatymines teises, kurioms negalioja šios 
garantijos sąlygos, nes garantijai taikomi tos šalies, kur naudotojas įsigijo produktą, įstatymai.

Ši garantija neapima kompensacijų už prastovas, gamybos nuostolius, sužeidimus ar sugadintą nuosavybę.
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Bet koks ginčas, nesutarimas ar skundas, kylantis dėl šių garantijos sąlygų ar su jomis susijęs arba kokiu nors būdu susijęs 
su šio dokumento turiniu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kuriuos ir visus skundus, susijusius su produktu ar jo gamyba, 
bet kokia su tuo susijusi garantija ar bet kokie nurodyti tokio produkto defektai bus sprendžiami arbitražo pagal Helsinkio 
centrinių prekybos rūmų nurodytas taisykles paskirto vieno (1) arbitro. Arbitražo vieta – Helsinkis, o arbitražo procesas vyks 
anglų kalba. Kilus interpretavimo sunkumų ar nesutarimų, bus vartojama originalo kalba. Naudotojams pagal privalomas 
įstatymines teises gali būti suteikta teisė inicijuoti teisminį procesą toje šalyje, kurioje naudotojas įsigijo produktą arba 
kurioje jis nuolat gyvena, ir tokių privalomų įstatyminių teisių bus privalu laikytis.

Garantijos reikalavimo pateikimas

Norėdami pateikti garantinio remonto reikalavimą, kreipkitės į „Mirka“ prekybos agentą ar vietinę „Mirka“ klientų 
aptarnavimo tarnybą 

Garantiniam remontui grąžinami įrankiai turi būti pateikti su galiojančiu pirkimo kvitu ar sąskaita  Remontui per 
papildomą garantinį laikotarpį įrankis turi būti pateiktas su galiojančiu kvitu ar sąskaita ir galiojančiu garantijos 
pratęsimą įrodančiu dokumentu  Kitu atveju garantija negalioja 

Garantijos reikalavimą būtina pateikti kuo anksčiau  Garantijos reikalavimas turi būti pateiktas nepasibaigus 
garantiniam laikotarpiui 


