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TAKUUEHDOT GERBING TUOTTEET 
Onnittelut Gerbing tuotteesi hankinnasta. Olemme tehneet sen suurella huolella. Tavoitteemme on, että 
voit viettää useita vuosia turvallisemmin kylmissä olosuhteissa. 
 
Jos Gerbing tuotteesi jostain syystä kuitenkin vikaantuisi, se kuuluu Gerbing takuumme piiriin. Takuu on 
voimassa ostohetkestä alkaen, mutta vain alkuperäisen kuitin tai laskun esittämistä vastaan sekä oston 
rekisteröinnin jälkeen. Tämä voidaan tehdä osoitteessa https://gerbing.eu/register/ 
 
Annamme kahden vuoden takuun koko lämmitystuotteelle, mukaan lukien lisävarusteet, kuten akut ja 
laturit. Tämän takuun kuuden ensimmäisen kuukauden aikana tuotteilla on täysi takuu, ellei vika johdu 
väärästä tai epäasianmukaisesta käytöstä tai (yksipuolisesta) onnettomuudesta. Seuraavat 18 kuukautta 
kuuluvat takuun piiriin mikäli vika on valmistusvirhe. 
 
Sisäisille Micro-wire®-lämmityselementeille (sijaitsevat ohjauspainikkeen jälkeen) Gerbing antaa täyden 
takuun käsineiden tai vaatteiden koko käyttöiän ajalle. 
 
Jos haluat tehdä takuureklamaation, ota yhteyttä paikalliseen Gerbing jälleenmyyjään joka voi auttaa ja 
neuvoa sinua. Ettekö voi ratkaista ongelmaa yhdessä? Siinä tapauksessa voit ottaa yhteyttä Gerbing 
Heated Clothingiin. Ystävällisesti käytä silloin verkkosivuillamme olevaa takuulomaketta: 
https://gerbing.eu/en/warranties/ 
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GARANTIVILLKOR GERBING PRODUKTER 
Gratulerar till köpet av din Gerbing produkt. Vi har gjort den med stor omsorg. Vårt mål är att du säkrare 
skall kunna spendera många år i kalla förhållanden. 
 
Ifall din Gerbing produkt trots allt skulle få något fel, omfattas den av vår Gerbing garanti. Garantin 
gäller från och med köpet, men endast mot uppvisande av originalkvitto eller faktura och registrering av 
köpet. Detta kan göras via: https://gerbing.eu/register/ 
 
Vi ger två års garanti på hela värmeprodukten inklusive tillbehör som batterier och laddare. Under de 
första sex månaderna av denna garanti har produkterna full garanti, såvida inte felet orsakats av felaktig 
eller olämplig användning eller av en (ensidig) olycka. De följande 18 månaderna omfattas av vår garanti 
om felet är ett tillverkningsfel. 
 
På de interna Micro-wire®-värmeelementen (som finns efter kontrollknappen) ger Gerbing full garanti 
under handskarnas eller klädernas hela livstid. 
 
Om du vill göra en garantireklamation bör du kontakta din lokala Gerbing återförsäljare som kan hjälpa 
dig och ge dig råd. Kan ni inte lösa problemet tillsammans? Då kan du kontakta Gerbing Heated Clothing. 
Använd vänligen då garantiformuläret på vår webbplats: https://gerbing.eu/en/warranties/ 


