
SLEEPTRACKER MONITOR 2 ÅRS GARANTI  

Der følger en 2 års kvalitetsgaranti med Sleeptracker Monitor. Hvis det usandsynlige sker, og der opstår 

et reelt problem med Sleeptracker Monitor, er vi her til at hjælpe dig. 

Garantien er kun gyldig, hvis produktet blev købt i en Tempur-butik eller en autoriseret Tempur-

forhandler.  

hvad er garantiens længde? 

Den 2-årige garantiperiode begynder på dagen for køb af det originale produkt, med forbehold af 
nedenstående betingelser.  

Hvad omfatter garantien? 

Retten til garantien gives kun til den person, der har købt Sleeptracker Monitor på salgsstedet og dækker 
kun fabrikationsfejl ved produktet, så længe Sleeptracker Monitor er blevet brugt og håndteret korrekt 
og i overensstemmelse med brugervejledningen og andre instruktioner til brug. 

Din Sleeptracker Monitor er garanteret mod fejl i materialer eller udførelse i en periode på 2 år fra 
købsdatoen til den oprindelige køber.  

I løbet af dette tidsrum vil vi, uden omkostninger for dig, reparere eller udskifte alle Sleeptracker Monitor 
-dele, der viser sig at være defekte. Sleeptracker Monitor -delene, der er dækket, er: sensorenheden, 
processorenheden, kabler og strømadapter. Dette omfatter alle forhåndsautoriserede arbejds- og 
transportomkostninger, der er påløbet som følge af reparation eller udskiftning af alle Sleeptracker 
Monitor -dele, der er fundet defekte.  

Denne garanti dækker funktionaliteten af  Sleeptracker Monitor til dens normale, tilsigtede brug og 
dækker ikke nogen fejl eller defekt, der er et resultat af forkert eller urimelig brug eller vedligeholdelse 
eller utilsigtet skade.  

Denne garanti udelukker krav relateret til brug af Sleeptracker Monitor-app. Ethvert krav relateret til 
Sleeptracker Monitor -appen er underlagt separate servicevilkår.   

Hvad skal du gøre, hvis du har et problem? 

Kontakt butikken, hvor din Sleeptracker Monitor er købt. Hvis butikken er lukket, eller du har skiftet 
bopæl, bedes du skrive direkte til vores kundeserviceafdeling på: kundeservice@tempursealy.com.  

For at garantien skal være gyldig, skal du: 

1. være den oprindelige køber. Det vil sige den person, der købte Sleeptracker Monitor på et 
autoriseret salgssted i deres land. 

2. gyldigt købsbevis. 

Hvad gør vi, hvis der er et problem? 

mailto:kundeservice@tempursealy.com


Hvis du reklamerer inden udløbet af garantiperioden, og den vedrører defekter, der er dækket af 
garantien, reparerer eller erstatter vi det defekte produkt efter eget skøn inden for en rimelig tidsperiode 
uden at opkræve transport- eller inspektionsomkostninger.  

Vores ansvar er begrænset til omkostningerne ved reparation og/eller udskiftning af Sleeptracker Monitor 
under denne garanti. Derfor er vi ikke ansvarlige for nogen øvrige forpligtigelser ved tab eller beskadigelse, 
der måtte forekomme som følge af køb, besiddelse, salg eller brug af produktet. Vi udelukker eller 
begrænser dog ikke på nogen måde vores ansvar i forbindelse med dødsfald eller personskader, der måtte 
ske pga. vores forsømmelser, bedrageri eller svigagtige oplysninger.  

Produkterne sælges udelukkende til privat og personligt brug. Vi er ikke ansvarlig for dine tab af profit, 
driftstab, forretningsophør eller manglende erhvervsmuligheder.  

Dine juridiske rettigheder  

Denne garanti begrænser ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder, men har til hensigt at forbedre 
forbrugerens rettigheder, hvor det er relevant. 

 

 

 


