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ULTRA LIFE, XENARC® ULTRA LIFE 
garanciális feltételek
 
Az OSRAM cseregaranciát vállal, minden OSRAM ULTRA LIFE fényszóró garancia időn belüli meghibásodására,  
mely nem kereskedelmi célú felhasználás esetén érvényesíthető. Az OSRAM ULTRA LIFE halogen fényszórólámpa 
garanciális ideje 3 év. Ez a garancia a termék online regisztrációjával kiterjeszthető 4 évre www.osram.hu/ultralife-
garancia.

Az OSRAM XENARC ULTRA LIFE fényszórólámpa garanciája online regisztráció esetén 10 év, mely nem kereskedelmi 
célú felhasználás esetén érvényesíthető. www.osram.hu/ultralife-garancia

Kérem, vegye figyelembe, hogy az online termék regisztráció csak a vásárlást követő 30 napban lehetséges. 
Szükséges a vásárlást igazoló dokumentum.

Regisztrálni csak eredeti OSRAM termékkel (OSRAM csomagolással) lehet. A garanciális igények meghatározott 
országokban érvényesek.

Garanciális feltételek 

 — A garanciális idő a vásárlás napjával kezdődik (vásárlást igazoló dokumentum).
 — Az OSRAM fenntartja a jogot, hogy garanciális igény esetén, a lámpát bevizsgálja. 
 — Az OSRAM által küldött csere lámpára a garanciális jogok folytatódnak, nem kezdődnek újra.
 — A garanciális jogok elvesztésével jár, amennyiben a XENARC® ULTRA LIFE lámpát más járműbe áthelyezik.
 — Az online regisztrációhoz kapcsolódó garanciális feltételek csak a 2016. szeptember 1-je után forgalomba került 
termékekre vonatkoznak.

Online regisztráció után, kérem, őrizze adatait biztonságban, így reklamáció esetén tudja használni azokat. Az OSRAM 
3 év garanciát nyújt az ULTRA LIFE halogén lámpákra online regisztráció nélkül is. Amennyiben nem regisztrálja 
felületünkön a terméket, akkor is őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot, hogy garanciális jogait szükség esetén 
érvényesíthesse. 

Amennyiben további kérdése van, kérem írjon az OSRAM Automotive Service címére: automotive-service@osram.com

Hogyan érvényesíthetem a garanciális jogokat?

Amennyiben a terméket online regisztrálta az interneten, jelentkezzen be hozzáférési adataival az online felületen  
www.myosram.com. További információkért kattintson a “Regisztrált termékeim” menüpontra. Töltse ki a reklamációs 
lapot, és küldje el a hibás termékkel együtt csomagolva, törésbiztos csomagolásban, bérmentesítve az OSRAM 
címére. Az online nem regisztrált termékek garanciális reklamációjához minden esetben mellékelni kell a vásárlást 
igazoló dokumentumot a 3 év garancia idő alatt. Jogos reklamáció esetén az OSRAM csere terméket küld ingyenesen. 
Termékhibára vonatkozó jogai változatlanok maradnak.
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