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4 års garanti: Reparation 
på stedet
3 dages service. Forbrugsstoffer ikke inkluderet.

Kvalificerede produkter

B2865, C2325, C2425, C2535, C3326, CS310 (Ref.28C0155), 

CS317, CS410(Ref.28D0208), CS417, CS510 (Ref.28E0263), 

CS517, CS727, CS728, CS827, CX310(Ref.28C0157), CX317, 

CX410 (Ref.28D0210), CX417, CX510 (Ref.28D0265), CX517, 

CX727, CX827, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MB2770, 

MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MC3326, MS317, 

MS417, MS517, MS617, MS817, MS818, MX310 (Ref.35S4492), 

MX317, MX410(Ref.35S4493), MX417, MX510 (Ref.35S4494), 

MX511 (Ref.35S4495), MX517, MX611 (Ref.35S4618), MX617, 

MX717, MX718.

Serviceoplysninger 

Når der opstår en fejl i et produkt, der er dækket af 

reparationsservice på stedet, skal kunden kontakte 

Lexmark Technical Support Centre (TSC) og oplyse udstyrets 

serienummer. Lexmark validerer, om garantien eller 

servicekontrakten er aktuel for det specifikke produkt.

TSC igangsætter en fejlfindingsproces sammen med kunden 

for at fastlægge problemet.

Hvis TSC fastslår, at en servicehandling er påkrævet, og 

produktet er kvalificeret til reparationsservice på stedet – og 

når Lexmark har modtaget en korrekt udfyldt og underskrevet 

anmodningsformular for servicehandlingen – udsender 

Lexmark en autoriseret tekniker til kundens udpegede 

placering med de anbefalede dele. Teknikeren udfører 

reparationen og bekræfter den med kunden.

Serviceniveauaftale (SLA)

Lexmarks normale svartid er at udsende en Lexmark 

autoriseret tekniker til kundens placering inden for de næste 

tre arbejdsdage (D+3) efter modtagelsen af kundens opkald 

og igangsættelsen af en servicehandling fra TSC. 

D+3 opnås i næsten alle tilfælde, da Lexmark bestræber 

sig på at levere en D+3 service. For eksempel kan svartiden 

for fjernplaceringer i visse lande være længere. Lexmark 

meddeler normalt kunden, at D+3 muligvis ikke er muligt på 

den pågældende fjernplacering.



17
K

D
O

69
38

 lexmark.dk

Kundens forpligtelser

 } Acceptér, udfyld, underskriv og send 

serviceanmodningsformularen til Lexmark som 

en købsordre i tilfælde af, at servicehandlingen 

er fakturerbar.

 } Samarbejd og hjælp Lexmark TSC med den 

diagnostiske fejlfindingsproces.

 } Følg anvisningerne fra Lexmark TSC, og giv de 

relevante placeringsoplysninger.

 } Giv teknikeren adgang og sørg for, at produktet er 

tilgængeligt til servicesupport.

 } Undersøg sammen med teknikeren, at produktet 

er funktionsdygtigt.

 } Acceptér og underskriv rapporten for teknikerarbejdet.

Begrænsninger

 } Kun tilgængelig med udvalgte Lexmark produkter 

(se sektionen over kvalificerede produkter for at få 

flere oplysninger).

 } Kun tilgængelig i de lande, hvor garantien er gældende (se 

referencelisten over lande og/eller vilkår og betingelser).

 } Kun gyldig, hvis produktregistreringen, som indikeret 

af Lexmark, har fundet sted inden for 90 dage 

efter købsdatoen.

 } Udskiftningsdele kan være nye eller restaurerede 

servicedele certificeret af Lexmark.

 } Omkostningerne til forbrugsstoffer eller “slidte” dele 

påhviler kunden og er ikke omfattet af dette servicetilbud. 

Disse omfatter, men er muligvis ikke kun begrænset 

til, fusere, visse rulleenheder, vedligeholdelseskit, 

forbrugsstoffer, billedoverførselsenheder osv.

 } Omkostningerne til servicehandlingerne, hvor 

forbrugsstofferne som angivet ovenfor ville blive anvendt, 

er ikke omfattet af dette tilbud og kan debiteres kunden.

 } Fejl, der er opstået ved anvendelsen af forbrugsstoffer, 

ekstraudstyr eller dele, som ikke er fra Lexmark, dækkes 

ikke og kan debiteres kunden.

 } Fejl, der er opstået ved servicehandlinger af uautoriserede 

Lexmark partnere, dækkes ikke og kan debiteres kunden.

 } Fejl, der er opstået ved forkert anvendelse af produktet 

eller på grund af uagtsomhed og skade, dækkes ikke og 

kan debiteres kunden.

 } Afpasningen af SLA'en påbegyndes den 

efterfølgende Lexmark arbejdsdag, hvis opkaldet sker 

efter skæringsdagen.

 } Defekte dele vil tilhøre Lexmark ved udskiftningen.
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Kvalificerede produkter

B2338, B2442, B2546, B2650, MS312dn (Ref.35S4488), 

MS317dn, MS415dn (Ref.35S4489), MS417dn, MS510dn 

(Ref.35S4490), MS517dn, MS610dn (Ref.35S4617), MS617dn

Serviceoplysninger 

Når der opstår en fejl i et produkt, der er dækket af Return-

to-base-service, skal kunden kontakte Lexmark Technical 

Support Centre (TSC) og oplyse udstyrets serienummer. 

Lexmark validerer, om garantien eller servicekontrakten er 

aktuel for det specifikke produkt.

Hvis produktet er kvalificeret til servicegarantidækning – og 

når Lexmark har modtaget en korrekt udfyldt og underskrevet 

anmodningsformular for servicehandlingen – beder TSC 

kunden om at returnere det fejlbehæftede produkt til en 

placering udpeget af Lexmark. RMA-nummeret (Return 

Material Authorization), som TSC har oplyst, skal tydeligt 

angives på en mærkat på pakken. Omkostningerne til 

returnering af produktet til Lexmark påhviler kunden.

Det fejlbehæftede produkt skal returneres i den originale 

Lexmark emballage eller anden passende emballage, der 

giver en sikker transport tilbage til Lexmark.

Ved modtagelse af udskiftningsproduktet reparerer Lexmark 

produktet og sender det retur til kunden. Omkostningerne til 

returnering af produktet til kunden påhviler Lexmark.

Hvis det fejlbehæftede produkt ikke kan repareres, kan 

Lexmark vælge at erstatte det med et nyt, fabriksrestaureret 

eller tilsvarende produkt.

Serviceniveauaftale (SLA) 

Lexmark reparerer det fejlbehæftede produkt, som typisk 

returneres til kunden inden for 5-7 arbejdsdage, efter Lexmark 

har bekræftet modtagelsen. Flere fjernplaceringer kan tage 

længere tid at nå frem til.

4 års garanti: Return-to-base 
5 - 6 dages service. Forbrugsstoffer ikke inkluderet.

lexmark.dk
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Kundens forpligtelser

 } Acceptér, udfyld, underskriv og send 

serviceanmodningsformularen til Lexmark som 

en købsordre i tilfælde af, at servicehandlingen 

er fakturerbar.

 } Samarbejd og hjælp Lexmark TSC med den 

diagnostiske fejlfindingsproces.

 } Følg anvisningerne fra TSC til forberedelse og emballering 

af produktet.

 } Kunden skal fjerne ekstraudstyr, forbrugsstoffer, 

netledninger og al relateret dokumentation inden 

returnering af det fejlbehæftede produkt til Lexmark.

 } Pak og send det fejlbehæftede produkt til Lexmark i en 

passende emballage med RMA-nummer, navn og adresse 

tydeligt angivet på en mærkat på pakken.

 } Produktet, ekstraudstyr og forbrugsstoffer skal opsættes 

på ny i udskiftningsproduktet efter modtagelsen.

 } Tjek, at det reparerede produkt er funktionsdygtigt efter 

modtagelsen fra Lexmark.

Begrænsninger

 } Kun tilgængelig med specifikke Lexmark produkter 

(se sektionen over kvalificerede produkter for at få 

flere oplysninger).

 } Kun tilgængelig i de lande, hvor garantien er gældende (se 

referencelisten over lande og/eller vilkår og betingelser).

 } Kun gyldig, hvis produktregistreringen, som indikeret 

af Lexmark, har fundet sted inden for 90 dage 

efter købsdatoen.

 } Ekstraudstyr og forbrugsstoffer (patroner) er ikke 

inkluderet med det reparerede produkt.

 } Efter modtagelsen af det reparerede produkt, er 

kunden ansvarlig for installation og opsætning, 

herunder ekstraudstyr.

 } Fejl, der er opstået ved anvendelsen af forbrugsstoffer, 

dele, strømforsyninger, vedligeholdelseskit eller 

ekstraudstyr, som ikke er fra Lexmark, dækkes ikke og kan 

debiteres kunden.

 } Udskiftningsdele kan være nye eller restaurerede 

servicedele certificeret af Lexmark.

 } Omkostningerne til forbrugsstoffer eller “slidte” dele 

påhviler kunden og er ikke omfattet af dette servicetilbud. 

Disse omfatter, men er muligvis ikke kun begrænset 

til, fusere, visse rulleenheder, vedligeholdelseskit, 

billedoverførselsenheder og forbrugsstoffer.

 } Omkostningerne til servicehandlingerne, hvor 

forbrugsstofferne som angivet ovenfor ville blive anvendt, 

er ikke omfattet af dette tilbud. Fejl, der er opstået ved 

servicehandlinger af uautoriserede Lexmark partnere, 

dækkes ikke og kan debiteres kunden.

 } Fejl, der er opstået ved forkert anvendelse af produktet 

eller på grund af uagtsomhed og skade, dækkes ikke og 

kan debiteres kunden.

 } Defekte dele vil tilhøre Lexmark ved udskiftningen.


