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Smart elektrisk brystpumpe 

Internasjonal garanti 

I. Internasjonal garanti for Smart-brystpumpens elektriske motorenhet 

1.1. Lola&Lykke Oy, Konepajankuja 1 00510 Helsinki ("Lola&Lykke") garanterer til sluttkunden som har 

kjøpt det nye produktet fra Lola & Lykke, dets autoriserte distributør eller dets autoriserte 

forhandler, at Smart-brystpumpens elektriske motorenhet vil være fri for defekter i utførelse og 

materialer i to (2) år, hvis den brukes i henhold til det tiltenkte formålet som beskrevet i 

produktinformasjonen, og forutsatt at alle instruksjoner for drift og vedlikehold følges nøye.  

1.2. Denne garantien gjelder i følgende land og territorier: EU, Island, Norge, Sveits, Storbritannia, USA, 

Canada.  

1.3. Forbruksdeler til Smart-brystpumpe er utelukket fra garantien. 

1.4. Garantiperioden begynner på den påviste kjøpsdatoen. 

1.5. Lola&Lykke Smart-brystpumper og det meste av ammetilbehøret er enbruksartikler og produktene 

er kun beregnet på hjemmebruk og privat bruk.  

1.6. Garantien påvirker ikke noen av dine lovbestemte rettigheter som forbruker. 

 

II. Garantiservice 

2.1. Hvis du finner at brystpumpen er defekt i garantiperioden, må du kontakte forhandleren der 

produktet ble kjøpt, eller hvis det ble kjøpt fra nettbutikken på https://lolalykke.com/, kontakt vår 

kundeservice på info@lolalykke.com innenfor den gjeldende garantiperioden for få godkjenning for 

garantiservice. 

2.2. Garantien kan kun kreves med datert kjøpsbevis. Garantien er kun gyldig dersom produktet har 

blitt brukt i henhold til det tiltenkte formålet som beskrevet i produktinformasjonen, og alle 

instruksjoner for drift og vedlikehold er strengt overholdt. 

2.3. For eventuelle garantikrav kreves bevis på den påståtte feilen. Garantikrav er gjenstand for 

vurdering av Lola&Lykke. Etter å ha vurdert den rapporterte feilen, er Lola&Lykkes eneste 

forpliktelse i henhold til denne uttrykkelige garantien, etter eget skjønn, å erstatte eller reparere 

produktet eller deler av det, eller i et tilfelle der produktet ikke er tilgjengelig, å levere en lignende 

type produkt. 

2.4. Når det gjelder produkt eller produktdeler som er reparert eller erstattet under denne garantien, 

gir Lola&Lykke en garanti for eventuelle reparerte eller erstattede produkter eller produktdeler i en 

periode på nitti (90) dager fra levering av det reparerte eller erstattede produktet, eller til slutten 

av den opprinnelige garantien, avhengig av hva som er lengst. 

2.5. Det kreves retur av det defekte produktet og alle produkter eller deler som returneres blir 

lola&Lykkes eiendom.  
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III. Utelukkelse av garanti 

3.1. Produkter kjøpt fra ikke-autoriserte forhandlere eller distributører dekkes ikke av denne garantien. 

3.2. Lola&Lykke er ikke ansvarlig hvis den påståtte feilen skyldes feil håndtering av produktet. Dette 

gjelder spesielt hvis det oppdages at brukerveiledningen er ignorert, produktet har blitt brukt av 

flere personer eller det har vært forsøk på å reparere, endre eller vedlikeholde produktet av en 

annen enhet i tillegg til Lola&Lykke. 

3.3. Denne garantien dekker ikke normal slitasje, påståtte feil eller funksjonsfeil forårsaket av 

overdreven belastning, feil elektrisk spenning eller annen årsak utenfor rekkevidden av det 

tiltenkte formål, samt ved uhell, brann eller andre farer, Eller annen årsak som Ikke skyldes Eller 

kan tilskrives Lola&Lykke.  

3.4. Denne garantien dekker ikke fysisk skade på produktet eller feil som følge av bruk av produktet i 

forbindelse med noen form for hjelpeutstyr eller perifert utstyr. I slike tilfeller er det ingen feil på 

selve produktet. 

3.5. Pumpedeler og tilbehør til forbruk er unntatt fra garantien. 

 

IV. Gjeldende lov og jurisdiksjon 

4.1. Disse vilkårene, Lola&Lykke nettbutikk og transaksjonene som inngås gjennom nettbutikken styres 

av og tolkes i samsvar med lovene i Finland, med mindre annet er fastsatt av gjeldende ufravikelig 

lov. Dette betyr at ethvert kjøp av produkter gjennom https://lolalykke.com/ og eventuelle tvister 

eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med det eller kjøp fra Lola&Lykke vil være 

underlagt finsk lov.   

4.2. Land innenfor EU, Norge og Island: alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med 

disse Vilkårene, Lola&Lykke nettbutikk og transaksjonene som inngås gjennom butikken skal først 

og fremst avgjøres ved forhandlinger mellom oss. Hvis tvisten ikke kan løses i minnelighet mellom 

oss, kan du konsultere forbrukerrådgivnings-tjenestene til det finske konkurranse- og 

forbrukertilsynet (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/) og også søke anbefaling fra nevnte 

myndighets forbrukertvistutvalg (http://www.kuluttajariita.fi/en/index.html). Som bosatt i EU, 

Norge og Island kan du også konsultere det europeiske forbrukersenteret i ditt bostedsland. 

4.3. Land utenfor EU (ekskl. Norge Og Island): alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse 

med disse vilkårene, Lola&Lykke nettbutikk og transaksjonene som inngås gjennom butikken, skal 

først og fremst avgjøres ved forhandlinger mellom oss. Hvis tvisten ikke kan løses i minnelighet 

mellom oss, skal alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, 

butikken og transaksjonene som inngås gjennom butikken, endelig løses av tingretten i Helsinki, 

Finland, som førsteinstansdomstol. 


