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Smart elektrisk brystpumpe 

International garanti 

I. International garanti for Smart elektrisk brystpumpes motorenhed 

1.1. Lola&Lykke Oy, Konepajankuja 1 00510 Helsinki ("Lola&Lykke") garanterer over for slutkunden, der 

har købt det nye produkt fra Lola&Lykke, dets autoriserede distributør eller dets autoriserede 

forhandler, at Smart elektrisk brystpumpes elektriske motorenhed vil være fri for defekter i 

udførelse og materialer i to (2) år, hvis den anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede formål 

som beskrevet i produktinformationen og forudsat at alle og hver enkelt drifts- og 

vedligeholdelsesinstruktioner overholdes nøje.  

1.2. Denne garanti er gyldig i følgende lande og territorier: Den Europæiske Union, Island, Norge, 

Schweiz, Storbritannien, USA og Canada. 

1.3. Forbrugsdele til Smart elektrisk brystpumpe er undtaget fra garantien. 

1.4. Garantiperioden begynder på den dokumenterede købsdato. 

1.5. Lola&Lykke Smart elektrisk brystpumpe samt det meste ammetilbehør er engangsartikler, og 

produkterne er kun beregnet til privat brug i hjemmet. 

1.6. Garantien påvirker ikke nogen af dine lovbestemte rettigheder som forbruger. 

 

II. Garantiservice 

2.1. Hvis du opdager, at din brystpumpe er defekt inden for garantiperioden, skal du kontakte den 

forhandler, hvor produktet er købt, eller hvis den er købt i online-shoppen på 

https://lolalykke.com/, kontakt venligst vores kundeserviceteam på info@lolalykke.com inden for 

den gældende garantiperiode for at opnå godkendelse af garantiservice. 

2.2. Garantien kan kun gøres gældende med et dateret købsbevis. Garantien er kun gyldig, hvis 

produktet er blevet brugt i overensstemmelse med det tilsigtede formål, som beskrevet i 

produktinformationen, og alle betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger er blevet nøje overholdt. 

2.3. For ethvert garantikrav kræves beviser/bevis for den påståede defekt. Garantikrav er underlagt 

vurdering af Lola&Lykke. Lola&Lykkes eneste forpligtelse i henhold til denne udtrykkelige garanti 

er, efter at have vurderet den rapporterede defekt eller funktionsfejl, efter eget skøn at udskifte 

eller reparere produktet eller dele heraf, eller i det tilfælde, at produktet ikke er tilgængeligt at 

levere en lignende type af produktet. 

2.4. Med hensyn til produkt eller produktdel, der bliver repareret eller udskiftet under denne garanti, 

yder Lola&Lykke en garanti for ethvert repareret eller udskiftet produkt eller produktdel(e) i en 

periode på halvfems (90) dage fra levering af det reparerede eller udskiftede produkt, eller til 

udløbet af den originale garanti, alt efter hvad der er længst. 

2.5. Returnering af det defekte produkt er påkrævet, og alle produkter eller dele, der returneres, bliver 

Lola&Lykkes ejendom. 
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III. Garantiudelukkelse 

3.1. Produkter købt fra ikke-autoriserede forhandlere eller distributører er ikke dækket af denne 

garanti. 

3.2. Lola&Lykke er ikke ansvarlig, hvis den påståede defekt eller funktionsfejl er forårsaget af forkert 

håndtering af produktet. Dette gælder især, hvis det konstateres, at brugervejledningen er blevet 

tilsidesat, produktet er blevet brugt af flere personer, eller der har været forsøg på at reparere, 

modificere eller servicere produktet af en anden enhed end Lola&Lykke. 

3.3. Denne garanti dækker ikke normal slitage eller påståede defekter eller funktionsfejl forårsaget af 

overdreven belastning, forkert elektrisk spænding eller enhver anden årsag, der ligger uden for det 

tilsigtede formål, såvel som ved uheld, brand eller andre farer eller andre årsager, der ikke skyldes 

eller kan henføres til Lola&Lykke. 

3.4. Denne garanti dækker ikke fysisk skade på produktet eller funktionsfejl som følge af brugen af 

produktet sammen med nogen form for ekstraudstyr eller perifert udstyr. I sådanne tilfælde er der 

ingen fejl ved selve produktet. 

3.5. Forbrugelige pumpedele og tilbehør er undtaget fra garantien. 

 

IV. Gældende lov og sted for jurisdiktion 

4.1. Disse vilkår, Lola&Lykke-onlineshoppen og de transaktioner, der gennemføres gennem 

onlineshoppen, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Finland, 

medmindre andet er fastsat i den gældende ufravigelige lovgivning. Det betyder, at ethvert køb af 

produkter gennem https://lolalykke.com/ og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i 

forbindelse med det eller ethvert køb fra Lola&Lykke, vil være underlagt finsk lov.  

4.2. Lande inden for den Europæiske Union, Norge og Island: Alle tvister, der opstår som følge af eller 

relateret til disse vilkår, Lola&Lykke onlineshoppen og de transaktioner, der indgås gennem 

butikken, skal primært afgøres ved forhandlinger mellem os. Hvis tvisten ikke kan løses i 

mindelighed mellem os, kan du konsultere forbrugerrådgivningstjenesterne fra den finske 

konkurrence- og forbrugermyndighed (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/) og også søge 

anbefaling fra nævnte myndigheds forbruger tvistenævn 

(http://www.kuluttajariita.fi/en/index.html). Som bosiddende i EU, Norge og Island kan du også 

konsultere Det Europæiske Forbrugercenter i dit bopælsland.  

4.3. Lande uden for Den Europæiske Union (ekskl. Norge og Island): Alle tvister, der opstår som følge af 

eller relateret til disse Vilkår, Lola&Lykkes onlineshop og de transaktioner, der indgås gennem 

samme, skal primært afgøres ved forhandlinger mellem os. Hvis tvisten ikke kan løses i mindelighed 

mellem os, skal alle tvister, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår, online-shoppen og 

de transaktioner, der er indgået gennem samme, endeligt afgøres af byretten i Helsinki, Finland, 

som domstol i første instans.  


