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1. Darbības joma

1.1 Lexmark nodrošina šo “Lexmark 4 gadu ierobežoto garantija SMB segmentam” (turpmāk tekstā “Lexmark garantija”) personai 
(turpmāk tekstā “Sākotnējais pircējs”), kura pirmo reizi savām vajadzībām iegādājusies Lexmark zīmola drukas ierīci  vai 
piederumus, kas sīkāk aprakstīts 3. sadaļā (turpmāk tekstā “Lexmark drukas ierīce vai piederumi”), un jebkurai personai, kurai 
Lexmark drukas ierīce vai piederumi ir likumīgi nodoti vai pārdoti (kopā ar Sākotnējo pircēju turpmāk tekstā – “Galalietotājs”) šīs 
Lexmark garantijas darbības laikā (turpmāk tekstā “Termiņš”).

1.2 Saskaņā ar šo Lexmark garantiju Lexmark garantē, ka Lexmark drukas ierīce vai piederumi tiek ražoti no jaunām vai līdzvērtīgi 
jaunām detaļām, atbilst Lexmark publicētajām specifikācijām, ir bez defektiem materiālos un apdarē un ir labā darba kārtībā 
piegādes laikā.

1.3  Lexmark arī sola sniegt tehnisku atbalstu (turpmāk tekstā “Tehniskais atbalsts”) Galalietotājam ar Lexmark atbalsta vietnes 
attiecīgajā valstī vai Lexmark uzziņu dienesta palīdzību (kā norādīts “Lexmark pakalpojumu vadlīnijās”, kas pievienotas šim 
dokumentam un/vai kuras var atrast jūsu valsts Lexmark tīmekļa vietnē www.lexmark.com/myguarantee).

1.4  LEXMARK PIEDĀVĀ ŠO LEXMARK GARANTIJU KĀ BEZMAKSAS RAŽOTĀJA GARANTIJU PAPILDUS JEBKURAI LĪGUMĀ, LIKUMĀ 
VAI VISPĀRĒJĀ PRAKSĒ NOTEIKTAI GARANTIJAI, UZ KĀDU GALALIETOTĀJAM VARĒTU BŪT TIESĪBAS NO PRODUKTA PĀRDEVĒJA 
(LEXMARK VAI JEBKURAS CITAS PERSONAS, NO KURAS GALALIETOTĀJS VARĒTU BŪT NOPIRCIS LEXMARK DRUKAS IERĪCI VAI 
PIEDERUMUS) SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMU VIETĒJO LIKUMU. TAS NEIETEKMĒ NEKĀDU LĪGUMISKU VAI LIKUMĀ NOTEIKTU 
GARANTIJU, KĀDU GALALIETOTĀJAM VAR BŪT TIESĪBAS SAŅEMT NO PRODUKTA PĀRDEVĒJA VAI JEBKURAS CITAS PERSONAS.

1.5 Šajā Lexmark garantijā definētos pakalpojumus (turpmāk tekstā “Garantijas pakalpojumi”) sniegs vietējais Lexmark uzņēmums vai 
vietējais Lexmark pārstāvis.

1.6  Lexmark sniegs Garantijas pakalpojumus (ieskaitot Tehnisko atbalstu) teritorijā, kā tā definēta un noteikta šīs Lexmark 
garantijas 6. sadaļā.

1.7 ŠĪ LEXMARK GARANTIJA IR IEROBEŽOTA AR TIESĪBĀM, KURAS SKAIDRI SNIEGTAS GALALIETOTĀJAM ŠAJĀ DOKUMENTĀ, UN TAI IR 
NOTEIKTI IEROBEŽOJUMI, KĀ NORĀDĪTS ŠĪ DOKUMENTA TURPMĀKAJĀS NODAĻĀS.

2. Atbalsta procedūra

2.1 Šīs Lexmark garantijas Termiņa laikā Lexmark (i) sniegs Tehnisko atbalstu Galalietotājam, lai noteiktu, vai Lexmark drukas ierīce 
vai piederumi ir defektīvi un, ja tas apstiprinās, tad kāda iemesla dēļ, un (ii) pēc saviem ieskatiem remontētu vai nomainītu 
Lexmark drukas ierīci vai piederumiem, kuri ir defektīvi vai nedarbojas (lūdzam skatīt 3. sadaļā informāciju par segumu un Termiņu). 
Galalietotājam jāsaglabā oriģinālie iepakojuma materiāli Lexmark garantijas Termiņa laikā.

2.2 Sazināšanās ar Lexmark 
Ja Lexmark drukas ierīcei vai piederumiem radies materiālu vai darības defekts garantijas Termiņa laikā, un preču dokumentācijā 
iekļautie ieteikumi nepalīdz atrisināt problēmu, jūs varat saņemt atbalstu kādā no šādiem veidiem:

 �Papildus atbalsta un traucējumu informācijas meklēšana vai programmatūras un draiveru atjaunošana Lexmark atbalsta 
vietnē www.lexmark.com/myguarantee;

 �Tehniskā atbalsta pieprasīšana, zvanot pa attiecīgo tālruņa numuru jūsu valstī, kas norādīts www.lexmark.com/myguarantee 
nodaļā “Garantijas kontaktu saraksts”.

2.3 Sniedzot Garantijas pakalpojumus, vispirms Lexmark mēģinās konstatēt iemeslu, kāpēc Lexmark drukas ierīce vai piederumi varētu 
būt defektīvi vai nedarboties, un, ja iespējams, novērst problēmu pa tālruni, internetu vai faksu. Lexmark, pēc saviem ieskatiem, 
remontēs defektīvu vai nedarbojošos Lexmark printeri vai piederumus, vai nomainīs to ar jaunu vai jaunam līdzvērtīgu apmaiņas 
produktu. Lexmark pilnvarotie atbalsta aģenti sniegs norādījumus par to, kā apmainīt vai atdot atpakaļ defektīvo vai nestrādājošo 
Lexmark drukas ierīci vai piederumu. Visas Garantijas pakalpojumu ietvaros  apmainītās detaļas vai produkti tiek nodoti atpakaļ, 
un ir Lexmark īpašums. Apmaiņas produkta piegāde nepagarina Lexmark garantijas Termiņu attiecīgajam Lexmark drukas ierīcei 
vai piederumiem.

2.4 Ja Lexmark nodrošina apmaiņu Lexmark drukas ierīcei vai piederumus saskaņā ar šo Lexmark garantiju, Galalietotājam jāatdod 
atpakaļ defektīvais vai nestrādājošais Lexmark drukas ierīci vai piederumu iepakojumā, kas piegādāts ar apmainīto Lexmark 
drukas ierīci vai piederumiem, atbilstoši norādījumiem un jāizmanto atpakaļadrese, kuru norādījis Lexmark pilnvarotais atbalsta 
aģents apmaiņas procedūras laikā. Ja Galalietotājs nenosūta atpakaļ defektīvo Lexmark drukas ierīci vai piederumus, Lexmark 
izrakstīs rēķinu par apmainīto Lexmark drukas ierīci vai piederumiem atbilstoši Lexmark tā brīža publicētajam cenrādim.

2.5 Apmainīts Lexmark drukas ierīce netiek aprīkots ar Lexmark piederumiem, kabeļiem un jebkuru aparatūras paplašinājumu, kas 
varēja būt sūtīta kopā ar Lexmark drukas ierīci vai uzstādīta defektīvajā Lexmark drukas ierīcē. Šīs lietas ir jānoņem no defektīvo 
Lexmark drukas ierīces pirms tā nodošanas atpakaļ un jāizmanto apmainītā Lexmark drukas ierīci.

4 GADU* IEROBEŽOTĀ GARANTIJA SMB SEGMENTAM (LATVIJA)

1 Lexmark printeru pamata garantijas termiņš ir viens (1) gads. Laika perioda pagarināšana līdz četriem (4) gadiem ir pieejama printeriem, kuru lietotāji reģistrējušies 
(skatīt 4. iedaļu sīkākai informācijai).
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3. Garantijā iekļautie produkti un termiņš

3.1. Šādi Lexmark produkti ir iekļauti šajā Lexmark garantijā, un tiem tiek piemēroti sekojošie Termiņi:

3.1.1 Viens gads Lexmark drukas ierīcei un ar to saistītām Lexmark zīmola aparatūras opcijām un specifikai (tādai kā papildus 
papīra turētājs), sākot no datuma, kad Sākotnējais pircējs iegādājās produktu izņemot gadījumu, ja ilgāks Termiņš ir 
norādīts uz attiecīgā Lexmark drukas ierīces, vai tā iepakojuma, vai tā attiecīgajā Lexmark tīmekļa vietnē. Sākotnējo 
viena gada Termiņu var pagarināt bez maksas, ja Galalietotājs reģistrējas tiešsaistē: 
www.lexmark.com/myguarantee (sīkāku informāciju skatīt 4. sadaļā).

3.1.2 Darības termiņš toneru piederumiem ar Lexmark zīmolu. Darbības termiņš tiek definēts kā periods no datuma, kad produktu 
iegādājās Sākotnējais pircējs, līdz brīdim, kad oriģinālais toneris, ko Lexmark ir ievietojis kasetnē, ir iztukšots līdz tādai stadijai, 
kad piederums vairs nepilda savas funkcijas.

3.1.3 Deviņdesmit dienas oriģināliem uzturēšanas aprīkojumiem (maintenance kit), termo sublimācijas ierīcei (fuser), attēla 
fiksētājiem (image transfer unit) un Lexmark zīmola patēriņa detaļām, kas nākusi kopā ar Lexmark lāzera drukas ierīci, sākot 
no datuma, kad Sākotnējais pircējs iegādājies preci, vai līdz brīdim, kad uz Lexmark drukas ierīces vadības paneli parādās 
paziņojums “Life Warning” (Darbības termiņa brīdinājums) vai “Scheduled Maintenance” (Plānotā apkope), vai, ja Lexmark 
drukas ierīces Galalietotāja interfeiss nevar attēlot šādu paziņojumu, līdz parasta nolietojuma brīdim, atkarībā no tā, kas 
iestājas vispirms.

3.1.4 Deviņdesmit dienas apmaiņas uzturēšanas aprīkojumiem, termo sublimācijas ierīcei, attēla fiksētājiem un Lexmark zīmola 
patēriņa detaļām, sākot no datuma, kad produktu iegādājies Sākotnējais pircējs. Par iejaukšanos, kas pieprasīta attiecībā uz 
apmaiņas uzturēšanas aprīkojumiem vai termo sublimācijas ierīci pēc deviņdesmit dienu termiņa beigām, tiek prasīta samaksa 
atbilstoši situācijai.

3.2 ŠĪ LEXMARK GARANTIJA NETIEK PIEMĒROTA (I) JEBKURU TREŠO PERSONU PRODUKTIEM, KAS IEKĻAUTI LEXMARK DRUKAS 
IERĪCES VAI PIEDERUMU KOMPLEKTĀCIJĀ  (PIEMĒRAM, KOPNE USB VAI CITI KABEĻI, PROGRAMMATŪRA VAI PAPILDU PRIEKŠMETI, 
KURUS LEXMARK IZPLATA KĀ DAĻU NO PRODUKTA PIRKUMA VAI KĀ KOMPLEKTU), (II) JEBKURAI LEXMARK VAI TREŠO PERSONU 
PROGRAMMATŪRAI, VAI (III) JEBKURIEM LEXMARK VAI TREŠO PERSONU DRUKĀŠANAS LĪDZEKĻIEM.

4. Galalietotāja pienākumi

4.1 REĢISTRĀCIJA (AKTIVIZĀCIJAS SERTIFIKĀTS) 
Lai saņemtu Garantijas pakalpojumus vai Tehnisko atbalstu Lexmark drukas ierīcei pēc viena gada Termiņa beigām (skatīt 3.1.1 
punktu), Galalietotājam jāreģistrējas un jāaktivizē Lexmark garantiju katrai Lexmark drukas ierīcei 90 (deviņdesmit) kalendāro 
dienu laikā no Sākotnējā pircēja veiktās iegādes datuma (“90 dienu termiņš”). Reģistrāciju var veikt tiešsaistē sekojošā Lexmark 
vietnē www.lexmark.com/myguarantee. Veiksmīgas reģistrācijas rezultātā Galalietotājs saņems Aktivizācijas sertifikātu, ar to 
sākotnējais viena gada Garantijas Termiņš tiek pagarināts par 36 mēnešiem (= kopā 48 mēneši = sākotnējais viena gada Termiņš 
plus 36 mēneši). Ja reģistrācija netiek veikta 90 kalendāro dienu termiņā, Garantijas pagarinājums tiks zaudēts, un Garantijas 
Termiņš saglabāsies viena gada ilgumā no Sākotnējā pircēja veiktās iegādes. Pēc reģistrācijas un aktivizācijas Galalietotājs saņem 
Aktivizācijas sertifikātu. Galalietotājam jāsaglabā šis Aktivizācijas sertifikāts drošā vietā. 

4.2 Sazinoties ar Lexmark, Galalietotājam pēc pieprasījuma un atbilstoši situācijai jābūt (i) pierādījumam par pirkumu, ko veicis 
Sākotnējais pircējs, piemēram, rēķinam, kurā norādīta informācija par pirkuma datumu un pirkuma vietu, un sērijas numuru, kā arī 
(ii) Aktivizācijas sertifikātam. Bez tādas informācijas Lexmark drukas ierīci vai piederumus var uzskatīt par neiekļautiem garantijā, 
un jebkuri pakalpojumi tiks sniegti Galalietotājam tikai par samaksu atbilstoši spēkā esošajām pakalpojumiem un Tehniskā 
atbalsta cenām.

4.3 Galalietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai viņa Lexmark drukas ierīce ir konfigurētasaskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem, kas 
iekļauti, piemēram, produkta dokumentācijā, un/vai kurus sniedz Lexmark pilnvarots atbalsta aģents. Ja Lexmark nosaka, ka 
problēmu var izlabot ar programmaparatūras atjauninājumu, Galalietotāja pienākums ir veikt ieteikto programmaparatūras 
atjauninājumu Lexmark drukas ierīcei, sekojot Lexmark dotajiem norādījumiem. Norādījumus Galalietotājam var sniegt arī Lexmark 
pilnvarotie atbalsta aģenti atbalsta zvana rezultātā.

4.4 Lai uzturētu optimālu izpildi, dažiem Lexmark drukas ierīcēm varētu būt nepieciešams uzturēšanas aprīkojums pēc noteikta 
lietošanas apjoma. Tas ir norādīts piemērojamās produkta specifikācijās un uzstādīšanas materiālos, kuri Galalietotājam ir 
jāievēro. Uzturēšanas aprīkojumu nesedz Lexmark garantija. Uzturēšanas aprīkojumu un termo sublimācijas ierīču iegāde un 
pienācīga uzstādīšana ir Galalietotāja paša pienākums, un Galalietotājs sedz visas saistītās izmaksas.

4.5 Lai saņemtu pienācīgu Tehnisko atbalstu, Galalietotājam ir jāpalīdz Lexmark pilnvarotajam atbalsta aģentam analīzes procesā, 
lai būtu iespējams atrisināt problēmu pa tālruni. Galalietotājam jānodrošina,ka Lexmark drukas ierīce vai piederumi atrodas 
tādā darba vidē, kas pieļauj pienācīgu analīzi. Ja Galalietotājs nesniedz pilnvarotajam atbalsta aģentam atbilstošu palīdzību, 
Garantijas pakalpojumi var kavēties vai Galalietotājam jāsedz papildu izmaksas.
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5. IZŅĒMUMI

5.1 Šī Lexmark garantija neiekļauj pakalpojumus par  jebkuru remontu no šādām situācijām. Lexmark var izrakstīt rēķinu Galalietotājam 
par jebkuru remontu, kas veikts jebkurā no sekojošām situācijām, atbilstoši spēkā esošajam Tehniskā atbalsta cenām.

5.1.1 Lexmark drukas ierīce vai piederumu sērijas numurs ir noņemts vai bojāts;

5.1.2 iestrēdzis papīrs, ko nav izraisījis ražošanas defekts;

5.1.3 tādu lietu nomaiņa, ko uz vietas var veikt Galalietotājs pats, piemēram, toneris, attēla fiksētāji un izlietojamas detaļas, kuras 
var nomainīt Galalietotājs;

5.1.4 Lexmark drukas ierīces vai piederumu bojājumi, Lexmark drukas ierīces vai piederumu darbības kļūmes vai kvalitātes 
pasliktināšanās, kas radušies, izmantojot izejmateriālus, detaļas, drukas līdzekļus, programmatūru vai pielikumus, 
kas nav oriģinālie Lexmark izejmateriāli vai detaļas, vai kas neatbilst Lexmark ieteiktajām Lexmark drukas ierīču vai 
izejmateriālu specifikācijām;

5.1.5 neizpilde, nepareiza darbība vai darbības pasliktināšanās, ko izraisījusi nepiemērota fiziska vai darba vide. Tas var iekļaut, bet 
neaprobežojas ar bojājumiem, kas radušies nejauši vai nepareizas lietošanas dēļ, no elektrības pulsācijas vai traucējumiem, 
ieskaitot zibeni,  Galalietotāja neuzmanības dēļ, neatbilstošas lietošanas, svešu priekšmetu nejaušas iemešanas mašīnā, uguns 
vai ūdens bojājuma vai no darbības vides kas neatbilst produkta dokumentācijā iekļautajām Lexmark specifikācijām;

5.1.6 tonera izejmateriāli, kurus atkārtoti uzpilda Galalietotājs vai trešā persona vai kuri pārstāj darboties nejaušu bojājumu vai 
nepareizas lietošanas dēļ;

5.1.7 bojājumi, nepareiza darbība vai darbības pasliktināšanās tāda iemesla dēļ, ka Lexmark drukas ierīci vai piederumus apkalpo 
vai uztur trešā cita persona, kas nav Lexmark vai Lexmark pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs;

5.1.8 bojājumi, nepareiza darbība vai darbības pasliktināšanās tāda iemesla dēļ, ka Galalietotājs nav veicis Lexmark lietotāja 
rokasgrāmatā vai Lexmark tīmekļa vietnē aprakstīto tīrīšanu vai apkopi. Tas iekļauj tādu maināmu detaļunenomainīšanu 
rekomendētajos laika periodos, vai apkopi, ko veikusi nepilnvarota trešā persona;

5.1.9 Lexmark drukas ierīces vai piederumu bojājumu, nepareizas darbības vai darbības pasliktināšanās novēršana, ja to izraisījusi 
neatbilstoša Lexmark ieteikumiem Lexmark drukas ierīces vai piederumu sagatavošana, iepakošana un transportēšana, kad 
Lexmark drukas ierīce vai piederumi remonta veikšanai tiek nosūtīti atpakaļ uz Lexmark;

5.1.10 Galalietotāja pieļauta neatbilstība jebkuriem Lexmark produkta dokumentācijā norādītajiem kritērijiem vai 
produkta specifikācijām.

5.2 Lexmark ir tiesības atteikties veikt Garantijas pakalpojumus un sniegt Tehnisko atbalstu saskaņā ar šo Lexmark garantiju, ja 
Galalietotājs nav veicis kādu maksājumu.

6. Teritorija

6.1 Šī Lexmark garantija attiecas uz Lexmark drukas ierīcēm vai piederumiem, kuri ir nopirkti un uzstādīti šīs Garantijas virsrakstā 
norādītajās valstīs (turpmāk tekstā – “Teritorija”). Šo Lexmark garantiju, pēc Lexmark ieskatiem, piešķir Lexmark meitas sabiedrība 
vai vietējā pārstāvniecība tādā valstī. Lūdzam skatīties 10. sadaļā (Uz valsti attiecināmie noteikumi) sīkāku informāciju, kas var būt 
piemērojama jūsu valstij.

6.2 Lexmark garantijas noteikumi un/vai Garantijas pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties.

6.3 Ja Lexmark drukas ierīce vai piederumi tiek pārvesti uz citu valsti, kurā pieejami Garantijas pakalpojumi attiecīgajam Lexmark 
drukas ierīcei vai piederumiem, Galalietotājam ir tiesības uz tādiem pašiem Garantijas pakalpojumiem,  kā Lexmark drukas 
ierīce vai piederumi būtu nopirkti tajā valstī, uz kuru tie tiek pārvesti. TOMĒR KONKRĒTI ATSEVIŠĶI LEXMARK DRUKAS IERĪCI VAI 
PIEDERUMI NETIEK PIEDĀVĀTI VISĀS VALSTĪS. LEXMARK GARANTIJA TĀDAM LEXMARK DRUKAS IERĪCEI VAI PIEDERUMIEM NETIEK 
PIEMĒROTA LEXMARK GARANTIJA PĒC ŠĀDA DRUKAS IERĪCES VAI PIEDERUMU PĀRVEŠANAS UZ CITU VALSTI, KURĀ LEXMARK VAI 
LEXMARK VIETĒJAIS PĀRSTĀVIS PARASTI NEPIEDĀVĀ GARANTIJAS PAKALPOJUMUS PRODUKTAM AR ŠĀDU MODEĻA NUMURU.

7. GARANTIJAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

7.1 Galalietotājam ir vienīgā kompensācija saskaņā ar šo Lexmark garantiju gadījumā, ja Lexmark drukas ierīce vai piederumi ir 
defektīvi vai pārstāj darboties, ir augstāk norādītie Garantijas pakalpojumi. Pat ja tiek pārkāpta šī Lexmark garantija, Lexmark 
vienīgā un ekskluzīvā atbildība par faktiskajiem jebkura veida zaudējumiem ir ierobežota ar cenu, kas samaksāta par Lexmark 
drukas ierīci vai piederumiem, vai ar remontu vai apmaiņu. Šajā 7. sadaļā noteiktie izņēmumi un atbildības ierobežojums netiek 
piemērots miesas bojājumiem vai bojātam īpašumam, par ko Lexmark ir likumīgi atbildīgs.

7.2 Lexmark nodrošina Lexmark garantiju tikai atbilstoši augstāk noteiktajam. IEVĒROJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, LEXMARK NEATBILD 
PAR DRUKAS IERĪCES VAI PIEDERUMU DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANAS SEKĀM VAI PAR DRUKAS IERĪCES VAI PIEDERUMU NEPAREIZAS 
DARBĪBAS SEKĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ LEXMARK NAV ATBILDĪGS PAR NEIEGŪTO PEĻŅU VAI NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM, 
IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PAT JA LEXMARK IR BRĪDINĀTS PAR MINĒTO ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.
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7.3 ŠIS GARANTIJAS PAZIŅOJUMS IR EKSKLUZĪVS GARANTIJAS NOTEIKUMU KOPUMS. VISAS CITAS SKAIDRI IZTEIKTAS VAI NETIEŠI 
NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI GALVOJUMI, IESKAITOT DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI GALVOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PREČSPĒJU 
UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM, TIEK IZSLĒGTAS (IZŅEMOT, JA MINĒTĀS NETIEŠI NORĀDĪTĀS GARANTIJAS VAI 
GALVOJUMUS PIEPRASA PIEMĒROJAMIE LIKUMI). NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS RAŽOTĀJA GARANTIJAS UN GALVOJUMI 
NETIEK PIEMĒROTI PĒC ŠĪS LEXMARK GARANTIJAS TERMIŅA BEIGĀM. ŠAUBU NOVĒRŠANAI – AR ŠO NETIEK IETEKMĒTA JEBKĀDA 
LĪGUMĀ VAI LIKUMĀ NOTEIKTA GARANTIJA, UZ KĀDU GALALIETOTĀJAM VAR BŪT TIESĪBAS NO PRECES PĀRDEVĒJA VAI JEBKURAS 
CITAS PERSONAS.

8. Atdalāmība

8.1 Ja kāds šīs Lexmark garantijas noteikums (vai jebkura noteikuma daļa) ar kompetentas tiesas vai citas iestādes lēmumu tiek 
uzskatīts par spēkā neesošu, pretlikumīgu vai neizpildāmu, tāds noteikums vai noteikuma daļa, ciktāl nepieciešams, tiek izslēgta no 
Lexmark garantijas un neietekmē Lexmark garantijas pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

8.2 Ja Lexmark garantijas noteikums (vai jebkura noteikuma daļa) ir pretlikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms, tāds noteikums tiek 
piemērots ar minimālajām izmaiņām, kas nepieciešamas, lai tas kļūtu likumīgs, spēkā esošs un izpildāms.

9. Pakalpojuma piedāvājumi

Galalietotājs var Lexmark garantijas darbības laikā pagarināt vai atjaunot tās Termiņu, iegādājoties Lexmark 
pakalpojuma piedāvājumu. Papildu informāciju par Lexmark pakalpojuma piedāvājumiem skatīt Lexmark tīmekļa vietnē 
www.lexmark.com/myguarantee vai jautāt jūsu tālākpārdevējam.

10. Uz valsti attiecināmie noteikumi

10.1 Latvija

10.1.1 Lexmark garantija ir Lexmark brīvprātīgi sniegta komerciāla garantija. Lexmark uzņēmuma, kurš ir atbildīgs par šīs Lexmark 
garantijas izpildi, nosaukumu un adresi var atrast www.lexmark.com/myguarantee, sadaļā “Guarantee Contact List” 
(“Garantijas kontaktu saraksts”), un tā ir šāda: 
 
Lexmark International Technology SARL, 
20 Route de Pré-Bois, ICC Bloc A – Case Postale 508 
CH-1215 Geneva, 
Switzerland
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