
Xerox livstidsgaranti för fullständig 
kundtillfredsställelse
Att använda Xerox-kassetter även till skrivare från andra 
tillverkare är en garanti för problemfria utskrifter. Men om något 
ändå skulle krångla, åtgärdar vi det direkt.

1. Hotline för kunder
I samtliga EU-länder erbjuder vi våra kunder ett kontaktnummer 
till Xerox som de kan använda för att få teknisk support, ställa 
frågor om garantin eller lämna klagomål till någon av Xerox 
representanter.*

2. Kostnadsfritt byte av defekta kassetter
Xerox garanterar att alla färgpulverkassetter till laserskrivare 
är felfria under kassettens hela livslängd. Om en Xerox-kassett 
mot förmodan skulle vara defekt i fråga om material och/eller 
tillverkning ersätter vi den utan kostnad. **

3. Fullständig ersättning vid skada på skrivaren
Xerox garanterar att färgpulverkassetterna under normalt bruk 
inte orsakar skada, onormalt slitage eller försämring av skrivare 
som kassetten var avsedd för. 

Om en Xerox-kassett mot förmodan skulle orsaka skada på en 
skrivare, ersätter Xerox de reparationskostnader som är direkt 
kopplade till händelsen. *** 

* Se bifogad lista med lokala telefonnummer till Xerox.

** Under förutsättning att kassetten har använts och förvarats på normalt sätt ersätter vi den utan 
kostnad.

*** Eventuella anspråk på att Xerox färgpulverkassett eller trumma resulterade i skada på skrivaren 
måste bekräftas med lämpliga bevis på att kassetten eller trumman direkt orsakade skadan 
eller felet. Anspråket måste åtföljas av en skriftlig redogörelse på serviceföretagets brevpapper 
och undertecknas av en auktoriserad representant för företaget. Efter att Xerox har kontrollerat 
uppgifterna ersätter vi de reparationskostnader som är direkt kopplade till händelsen.
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FR: 0825 09 36 47

SE: 08 585 36 85 8

DE: 06950 070 890

AT: 017 956 7930

CH: 0448 009 535

NL: 0900-0400891

IE: 01 517 1513

BE: 070-70 79 82 

Hotlinenummer

GB: 0370 240 0135

ES: 912 70 25 54

PT: 707 201 252

FI: 0 972 519 592

NO: 23 16 28 15

DK: 70 222 349

IT: 02 999 53454

LU: 34 2080 8598


