
Lítium akkumulátor � Years
Warranty

Korlátozott jótállás
Ez a korlátozott jótállás a Perfektium által biztosított lítium akkumulátorokra vonatkozik, beleértve az összes LiFePO4 
akkumulátort ("termék"). A jótállási időszak a számla kiállításának napjától kezdődik. A garanciaidő nem kezdődik újra, 
különösen csere vagy javítás esetén. 

1. Mire terjed ki ez a korlátozott jótállás?
Ez a korlátozott jótállás a jótállási időszak alatt normál használat mellett 

felmerülő anyag- és kivitelezési hibákra terjed ki. Ez a Korlátozott jótállás a 

termékek eredeti vásárlójára vonatkozik, és nem ruházható át más 

személyre vagy szervezetre. A jótállási időszakon belül a Perfektium 

kijavítja vagy kicseréli azokat a termékeket vagy a termék azon részeit, 

amelyekről megállapítást nyert, hogy normál használat és karbantartás 

mellett anyag- vagy gyártási hibásak. A megfelelő lítium akkumulátor 

beszerzéséhez a forgalmazónak vagy a felhasználónak meg kell adnia az 

akkumulátor típusát és mennyiségét.

2. Mit fogunk tenni a problémák kijavítása
érdekében?
A Perfektium a terméket vagy a termék alkatrészeit díjmentesen kijavítja 

vagy kicseréli, új termék vagy alkatrészek felhasználásával.

3. Jótállási időszak
A lítium akkumulátorok jellemzőinek megfelelően a Perfektium 

akkumulátorokra a lítium akkumulátorok esetében 60 hónap (5 év) 

garancia vonatkozik az eredeti vásárló vagy a későbbi tulajdonos számára 

a számla kiállításának napjától számítva. 

4. Kiegészítő garanciális politika
A jótállási időszak után, bármilyen meghibásodás esetén, ha a termék az 
általunk meghatározottak szerint javítható, a terméket alapvető 
anyagköltségen megjavítjuk és visszaküldjük Önnek, a fuvart pedig Ön állja. 
Ha a Perfektium nem ítéli javíthatónak, a Perfektium a Perfektium 
legfrissebb árlistáján szereplő egyidejű ár 10%-os árengedménnyel kínál 
Önnek egy új, hasonló csereakkumulátort. 

5. Jótállási nyilatkozat
A Perfektium nem vállal a termékkel kapcsolatban semmilyen más, a jelen 
Korlátozott jótállásban kifejezetten meghatározottakon kívül más garanciát 
vagy szavatosságot. A Perfektium a törvény által kizárható legteljesebb 
mértékben nem vállal felelősséget, sem szerződéses, sem deliktuális 
(beleértve a gondatlanságot és a szigorú felelősséget is) alapon a termék 
vételárát meghaladó károkért, sem a termék használatának 
képtelenségéből eredő vagy azzal kapcsolatos közvetett, véletlen, 
különleges vagy következményes károkért, sem a bevétel, nyereség, üzlet, 
információ, adat vagy bármely más pénzügyi veszteség elmaradásáért.

6. Mire nem terjed ki ez a korlátozott jótállás?
a. Minden termék rendelkezik beépített akkumulátor-kezelő rendszerrel

(BMS), amelyet úgy terveztek, hogy a cellák vagy az elektronika
károsodásának megelőzése érdekében lekapcsolja az áramot, ha az
alábbi feltételek bármelyikét észleli: Túltöltés vagy túlkisülés,
túlfeszültség, túlfeszültség, túláram töltés vagy kisütés közben,
valamint túl- vagy alulhőmérséklet.A BMS ismétlődő védelmi ciklusai
által okozott károk visszaélésnek minősülnek, és nem tartoznak a
biztosítási fedezet alá.
b. Ez a korlátozott jótállás nem terjed ki a termékek meghibásodására,
amely visszaélés vagy gondatlanság, manipuláció, a Perfektium
irányelvek be nem tartása vagy az alábbiak bármelyikéből eredő károk
miatt következik be: Szállítási károk, korrodált hardver, az akkumulátor
megfelelő beszerelésének és csatlakoztatásának elmulasztása, az
akkumulátor megfelelő töltésének és karbantartásának elmulasztása,
ütközés, tűz, fagyás, extrém meleg vagy hideg okozta sérülés,
helytelen tárolás, fordított polaritású csatlakozás, az akkumulátor
csatlakozóinak rövidzárlata vagy vízkár.
c. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a termék javítására,
karbantartására és beállítására, amely a következő okok miatt
szükséges: elhanyagolás, helytelen használat, baleset, a Perfektium
előzetes írásbeli jóváhagyása nélküli módosítás, nem megfelelő
környezet (beleértve a megfelelő hőmérséklet vagy páratartalom
hiányát), szokatlan fizikai vagy elektromos igénybevétel vagy
interferencia, villámcsapás, tűz vagy természeti katasztrófa.
d. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a normálisan elhasználódott
akkumulátorokra. A LiFePO4 akkumulátor 4000 cikluson túli
használatával az akkumulátor élettartama még a jótállási időszak
lejárta előtt kimerülhet.

7. Jogok
Egyes országok és/vagy államok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás 

időtartamának korlátozását, illetve a járulékos vagy következményes károk 

kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem 

vonatkoznak Önre. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít 

Önnek, amelyek országonként és/vagy államonként eltérőek lehetnek. A 

jelen jótállás a felek közötti kizárólagos megállapodásnak tekintendő a jelen 

jótállás tárgyára vonatkozóan. A Perfektium egyetlen alkalmazottja vagy 

képviselője sem jogosult a jelen megállapodásban foglaltakon túlmenő 

garanciát vállalni.

Ha bármilyen kérdése van a Perfektium jótállással kapcsolatban, kérjük, 

forduljon bátran a Perfektiumhoz.

A világ számára elérhető tökéletes energia.
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