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Nutikas elektrooniline rinnapump 

Rahvusvaheline garantii 

I. Rahvusvaheline garantii nutika rinnapumba elektrimootorile 

1.1. Lola&Lykke Oy, Konepajankuja 1 00510 Helsingi („Lola&Lykke“) garanteerib Lola&Lykkelt, selle 

volitatud edasimüüjalt või selle volitatud jaemüüjalt uue toote ostnud kliendile, et nutika 

rinnapumba elektrimootoril ei esine kahe (2) aasta jooksul valmistamisest ega materjalidest 

tingitud defekte, kui seda kasutatakse vastavalt toote andmetes kirjeldatud sihtotstarbel ja 

tingimusel, et järgitakse rangelt kõiki kasutus- ja hooldusjuhiseid. 

1.2. Garantii kehtib järgmistes riikides ja territooriumitel: Euroopa Liit, Island, Norra, Šveits, 

Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Kanada. 

1.3. Garantii alla ei kuulu nutika rinnapumba kuluvad osad. 

1.4. Garantiiperiood algab tõestatud ostukuupäeval. 

1.5. Lola&Lykke nutikad rinnapumbad ja enamik imetamistarvikuid on ühe kasutaja jaoks mõeldud 

tooted ning on mõeldud ainult koduseks ja isiklikul otstarbel kasutamiseks. 

1.6. Garantii ei mõjuta teie kui tarbija seadusest tulenevaid õigusi. 

 

II. Garantiiteenus 

2.1. Kui teie rinnapumbal esineb garantiiperioodi ajal defekte, pöörduge jaemüüja poole, kelle käest 

selle toote ostsite, või kui toode on ostetud https://lolalykke.com/ aadressil asuvast veebipoest, 

võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil info@lolalykke.com vastava 

garantiiperioodi jooksul, et saada garantiiteenuse kasutamise volitus. 

2.2. Garantii kehtib ainult koos ostukuupäeva kinnitava ostutõendiga. Garantii kehtib ainult siis, kui 

toodet on kasutatud vastavalt tooteteabes kirjeldatud sihtotstarbele ning kõiki kasutus- ja 

hooldusjuhiseid on rangelt järgitud. 

2.3. Mis tahes garantiinõude puhul on vaja tõendit/tõestust väidetava puuduse kohta. Garantiinõudeid 

hindab Lola&Lykke. Pärast esitatud defekti või rikke hindamist on Lola&Lykke ainus kohustus selle 

selgesõnalise garantii alusel oma äranägemisel kas toode asendada või parandada toodet või selle 

osa või, kui toode ei ole kättesaadav, tarnida samasugust liiki toode. 

2.4. Käesoleva garantii alusel parandatud või asendatud toote või tooteosade kohta annab Lola&Lykke 

mis tahes parandatud või asendatud tootele või tooteosadele üheksakümne (90) päeva pikkuse 

garantii, mis hakkab kehtima alates parandatud või asendatud toote tarnimisest või algse garantii 

lõpuni, olenevalt sellest, kumb kehtib kauem. 

2.5. Vajalik on defektse toote tagastamine ja kõik tagastatavad tooted või osad muutuvad Lola&Lykke 

omandiks. 
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III. Garantiid välistavad asjaolud 

3.1. Garantii ei hõlma volitamata jaemüüjatelt või edasimüüjatelt ostetud tooteid. 

3.2. Lola&Lykke ei ole vastutav, kui väidetav defekt või rike on põhjustatud toote ebaõige käsitsemise 

tõttu. See kehtib eriti juhul, kui leitakse, et kasutusjuhendit on eiratud, toodet on kasutanud mitu 

isikut või kui toodet on üritatud parandada, muuta või hooldada kellegi teise poolt kui Lola&Lykke. 

3.3. Garantii ei hõlma toote tavapärast kulumist ega väidetavaid defekte või rikkeid, mis on põhjustatud 

liigsest koormusest, valest elektripingest või toote mittesihtotstarbepärasest kasutamisest, samuti 

õnnetusest, tulekahjust või muudest ohtudest või põhjustest, mis ei ole tingitud ega põhjustatud 

Lola&Lykke poolt. 

3.4. Garantii ei kata toote füüsilisi kahjustusi ega rikkeid, mis tulenevad toote kasutamisest koos mis 

tahes abiseadmete või välisseadmetega. Sellistel juhtudel ei esine tootel endal defekte. 

3.5. Garantii ei hõlma kuluvaid pumba osi ega tarvikuid. 

 

IV. Kohaldatav õigus ja kohtualluvuse koht 

4.1. Käesolevaid tingimusi, Lola&Lykke veebipoodi ja veebipoe kaudu tehtavaid tehinguid reguleeritakse 

ja tõlgendatakse vastavalt Soome seadustele, välja arvatud juhul, kui kohaldatavas kohustuslikus 

õiguses on sätestatud teisiti. See tähendab, et kõik https://lolalykke.com/ kaudu sooritatud oste 

ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidluseid või nõudeid või mis tahes Lola&Lykkelt 

sooritatud ostu reguleeritakse Soome õigusega. 

4.2. Euroopa Liidu riigid, Norra ja Island: kõik käesolevatest tingimustest, Lola&Lykke veebipoest ja 

kaupluse kaudu sõlmitud tehingutest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse 

eelkõige meievaheliste läbirääkimiste teel. Kui meievahelist vaidlust ei õnnestu sõbralikult 

lahendada, võite pöörduda Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseameti tarbijanõustamistalituse poole 

(https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/) ja küsida ka nimetatud asutuse tarbijavaidluste 

komisjoni soovitust (http://www.kuluttajariita.fi/en/index.html). Euroopa Liidu, Norra ja Islandi 

elanikuna võite võtta ühendust ka oma elukohariigi Euroopa Tarbijakaitsekeskusega. 

4.3. Väljaspool Euroopa Liitu asuvad riigid (v.a Norra ja Island): kõik käesolevatest tingimustest, 

Lola&Lykke veebipoest ja kaupluse kaudu sõlmitud tehingutest tulenevad või nendega seotud 

vaidlused lahendatakse eelkõige meievaheliste läbirääkimiste teel. Kui meievahelist vaidlust ei 

õnnestu sõbralikult lahendada, lahendab kõik käesolevatest tingimustest, kauplusest ja kaupluse 

kaudu sõlmitud tehingutest tulenevad või nendega seotud vaidlused lõplikult esimese astme 

kohtuna Soome Helsingi piirkonnakohus. 


