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1. Taikymas

1.1 Šią „4 metų ribotą garantiją skirtą smulkaus ir vidutinio verslo linijos gaminiams“ (toliau – „Lexmark“ garantija“) „Lexmark“ suteikia 
asmeniui, pirmą kartą sau asmeniškai naudoti įsigyjančiam (toliau – „Pirminis pirkėjas“) „Lexmark“ ženklu pažymėtą spausdinimo 
įrenginį ar „Lexmark“ ženklu pažymėtus priedus, nurodytus 3 dalyje (toliau – „Lexmark“ spausdinimo įrenginys arba priedai“), ir bet 
kuriam asmeniui, kuriam „Lexmark“ spausdinimo įrenginys arba priedai teisėtai perduodami ar perparduodami (kartu su Pirminiu 
pirkėju toliau – „Galutinis vartotojas“) šios „Lexmark“ garantijos galiojimo metu.

1.2 Šia „Lexmark“ garantija „Lexmark“ garantuoja, kad „Lexmark“ spausdinimo įrenginys arba priedai yra pagaminti iš naujų ar 
naujoms lygiaverčių detalių, atitinka „Lexmark“ išleistas specifikacijas, neturi medžiagų bei gamybos trūkumų ir pristatymo metu 
yra geros eksploatacinės būklės.

1.3 „Lexmark“ taip pat garantuoja, kad Galutiniam vartotojui bus teikiama techninė pagalba (toliau – „Techninė pagalba“) arba per 
„Lexmark“ atitinkamos šalies ineternetinį puslapį , arba per „Lexmark“ skubios pagalbos telefono liniją (kaip nurodyta „Lexmark“ 
paslaugų taisyklėse“, kurios yra pridedamos prie šio dokumento ir (arba) kurias galite rasti savo šalies „Lexmark“ interneto 
svetainėje www.lexmark.com/myguarantee).

1.4 „LEXMARK“ SUTEIKIA ŠIĄ „LEXMARK“ GARANTIJĄ KAIP NEMOKAMĄ GAMINTOJO GARANTIJĄ, KURI TAIKOMA ŠALIA BET KURIOS 
SUTARTINĖS, ĮSTATYMŲ AR BENDROSIOS TEISĖS NUSTATYTOS GARANTIJOS IR KURIOS GALUTINIS VARTOTOJAS GALI TURĖTI TEISĘ 
REIKALAUTI IŠ PRODUKTO PARDAVĖJO („LEXMARK“ AR BET KURIOS KITOS ŠALIES, IŠ KURIOS GALUTINIS VARTOTOJAS GALĖJO 
NUSIPIRKTI „LEXMARK“ SPAUSDINIMO ĮRENGINĮ ARBA PRIEDUS) PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS. VISOS SUTARTINĖS AR 
ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS GARANTIJOS, KURIŲ GALUTINIS VARTOTOJAS GALI TURĖTI TEISĘ  REIKALAUTI IŠ PRODUKTO PARDAVĖJO 
AR BET KURIO KITO ASMENS, LIEKA NEPAKEISTOS

1.5 Šioje „Lexmark“ garantijoje nurodytas paslaugas (toliau – „Garantinės priežiūros paslaugos“) teikia „Lexmark“ vietos padalinys 
arba „Lexmark“ vietos atstovas.

1.6 „Lexmark“ teikia Garantines priežiūros paslaugas (įskaitant Techninę pagalbą) Teritorijoje, apibrėžtoje ir nurodytoje šios „Lexmark“ 
garantijos 6 dalyje.

1.7 ŠI „LEXMARK“ GARANTIJA RIBOJAMA TEISĖMIS, KURIOS ŠIUO DOKUMENTU KONKREČIAI SUTEIKIAMOS GALUTINIAM VARTOTOJUI, 
IR JAI TAIKOMI TAM TIKRI TOLIAU PATEIKTOSE ŠIO DOKUMENTO DALYSE NURODYTI APRIBOJIMAI.

2. Techninės pagalbos teikimas

2.1 Šios „Lexmark“ garantijos galiojimo metu „Lexmark“ (i) teikia Galutiniam vartotojui Techninę pagalbą nustatant, ar „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginys arba priedai turi trūkumų ir, jei taip, tokių trūkumų priežastis, taip pat (ii) savo nuožiūra suremontuoja 
arba pakeičia trūkumų turintį ar nebeveikiantį „Lexmark“ spausdinimo įrenginį arba priedus (informaciją, susijusią su garantijos 
taikymu (angl. coverage) ir Terminu, rasite 3 dalyje). Galutinis vartotojas „Lexmark“ garantijos Termino metu turėtų saugoti 
originalią pakuotę.

2.2 Susisiekimas su „Lexmark“ 
Jei Termino metu jūsų „Lexmark“ spausdinimo įrenginyje ar prieduose aptinkami medžiagų ar gamybos trūkumai ir produkto 
dokumentai nepateikia jokių problemos sprendimo būdų, pagalbą galite gauti pasinaudoję viena iš šių alternatyvų:

 � ieškant su papildoma pagalba ir gedimų šalinimu susijusios informacijos arba atnaujintos programinės įrangos bei tvarkyklių 
„Lexmark“ techninės priežiūros svetainėje www.lexmark.com/myguarantee

 � dėl Techninės pagalbos kreipiantis atitinkamu jūsų šalyje galiojančiu telefono numeriu, nurodytu interneto svetainės 
www.leaxmark.com/myguarantee skyriuje „Guarantee Contact List“;

2.3 Teikdama Garantines priežiūros paslaugas, „Lexmark“ pirmiausia stengiasi išsiaiškinti „Lexmark“ spausdinimo įrenginio ar priedų 
trūkumų ar neveikimo priežastis ir, jei įmanoma, pašalinti problemą telefonu, internetu ar faksu. „Lexmark“ savo nuožiūra pataiso 
trūkumų turintį ar neveikiantį „Lexmark“ spausdinimo įrenginį arba priedą arba pakeičia jį nauju ar naujam lygiaverčiu pakaitiniu  
produktu. „Lexmark“ įgaliotieji techninės priežiūros atstovai duoda nurodymus dėl trūkumų turinčių ar neveikiančių „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginių ar priedų grąžinimo arba pakeitimo. Teikiant Garantines priežiūros paslaugas visos pakeistos detalės ir 
produktai grąžinami ar tampa „Lexmark“ nuosavybe. Pristačius pakaitinį  produktą, „Lexmark“ garantijos Terminas atitinkamo 
„Lexmark“ spausdinimo įrenginio arba priedo atžvilgiu nepratęsiamas.

2.4 Jei „Lexmark“ pagal šią „Lexmark“ garantiją pateikia pakaitinį  „Lexmark“ spausdinimo įrenginį arba priedus, Galutinis vartotojas 
turi grąžinti trūkumų turintį ar neveikiantį „Lexmark“ spausdinimo įrenginį arba priedus pakuotėse, pateiktose su pakaitiniu  
„Lexmark“ spausdinimo įrenginiu arba priedais, laikydamasis pakeitimo procedūrų metu „Lexmark“ įgaliotojo techninės priežiūros 
atstovo pateiktų nurodymų ir pastarojo nurodytu atgaliniu adresu. Negrąžinus trūkumų turinčio „Lexmark“ spausdinimo įrenginio 
arba priedų, išrašoma sąskaita už pakaitinį  „Lexmark“ spausdinimo įrenginį ar priedus tuo metu galiojančiomis „Lexmark“ 
paskelbtomis kainomis.

„LEXMARK“ 4 METŲ* RIBOTA GARANTIJA SMB LINIJOS GAMINIAMS (LIETUVA)

1 Standartinis Lexmark spausdinimo įrenginiams suteikiamas garantijos terminas yra vieneri (1) metai. Galutiniam vartotojui užregistravus Lexmark spausdinimo įrenginį, 
terminas gali būti pratęsiamas iki keturių (4) metų, žr. informaciją 4 skirsnyje
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2.5 Pakaitinis „Lexmark“ spausdinimo įrenginys pristatomas be „Lexmark“ priedų, laidų ir jokios kitos papildomos techninės įrangos, 
kuri galėjo būti pristatyta su trūkumų turinčiu „Lexmark“ spausdinimo įrenginiu arba jame sumontuota. Minėti gaminiai turi būti 
nuimti nuo trūkumų turinčio „Lexmark“ spausdinimo įrenginio prieš jį grąžinant ir turi būti naudojami su pakaitiniu „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginiu.

3. Produktai, kuriems taikoma garantija, ir Terminas

3.1. Ši „Lexmark“ garantija taikoma toliau išvardintiems „Lexmark“ produktams toliau nurodyto Termino laikotarpiais:

3.1.1 jei ant atitinkamo „Lexmark“ spausdinimo įrenginio, jo pakuotės ar su juo susijusioje „Lexmark“ interneto svetainėje 
nenurodytas ilgesnis Terminas, „Lexmark“ spausdinimo įrenginiams ir prie jų pridedamai „Lexmark“ ženklu pažymėtai 
pasirenkamai techninei įrangai bei detalėms (pavyzdžiui, papildomam popieriaus dėklui) taikoma vienerių metų garantija, 
kurios terminas prasideda tą dieną, kai Pirminis pirkėjas įsigyja minėtus produktus. Pradinis vienerių metų Terminas gali būti 
nemokamai pratęstas, jei Galutinis vartotojas užsiregistruoja internetu : 
www.lexmark.com/myguarantee (papildomą informaciją rasite 4 dalyje)

3.1.2 „Lexmark“ ženklu pažymėtiems dažams taikoma neribota garantija. Neribotos garantijos laikotarpis prasideda tą dieną, kai 
Pirminis pirkėjas įsigyja produktą, ir baigiasi, kai „Lexmark“ į kasetę supilti dažai sunaudojami tiek, kad daugiau juos naudojant 
spausdinti nebegalima;

3.1.3 Lexmark ženklu pažymėtiems, pradiniams, kartu su lazeriniu „Lexmark“ spausdinimo įrenginiu įsigytiems  techninės priežiūros 
komplektams, kaitintuvui, vaizdo perkėlimo komplektui ir greitai susidėvinčioms dalims taikoma devyniasdešimties dienų 
garantija, kurios terminas prasideda tą dieną, kai Pirminis pirkėjas įsigyja produktą, arba ši garantija galioja tol, kol „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginio valdymo skydelyje pasirodo užrašas „Įspėjimas apie numatomą naudojimo laiko pabaigą“ arba 
„Numatyti techninės priežiūros darbai“; o, jei „Lexmark“ spausdinimo įrenginio Galutinio vartotojo sąsaja negali rodyti tokių 
užrašų, garantija galioja iki normalaus nusidėvėjimo – atsižvelgiant į tai, kuris iš minėtų terminų sueina pirmas.

3.1.4 „Lexmark“ ženklu pažymėtiems pakaitiniams techninės priežiūros komplektams, kaitintuvui, vaizdo perkėlimo komplektui ir 
greitai susidėvinčioms dalims taikoma devyniasdešimties dienų garantija, kurios terminas prasideda dieną, kai Pirminis pirkėjas 
įsigyja produktą. Praėjus devyniasdešimties dienų terminui, už prašomas su pakaitiniams techninės priežiūros komplektais ar 
kaitintuvu susijusias paslaugas imamas užmokestis, kurio dydis nustatomas atsižvelgiant į gedimą.

3.2 ŠI „LEXMARK“ GARANTIJA NETAIKOMA (I) JOKIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAMS, NAUDOJAMIEMS KARTU SU „LEXMARK“ 
SPAUSDINIMO ĮRENGINIAIS ARBA PRIEDAIS (PVZ., USB AR KITIEMS LAIDAMS, PROGRAMINEI ĮRANGAI AR PAPILDOMIEMS 
KOMPONENTAMS, KURIUOS „LEXMARK“ PLATINA KARTU SU PRODUKTAIS AR JŲ PAKUOTE), (II) JOKIAI „LEXMARK“ AR TREČIŲJŲ 
ŠALIŲ PROGRAMINEI ĮRANGAI ARBA (III) JOKIOMS „LEXMARK“ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ SPAUSDINIMO LAIKMENOMS.

4. Galutinio vartotojo pareigos

4.1 REGISTRACIJA (AKTYVINIMO LIUDIJIMAS)  
Norėdamas gauti Garantinės priežiūros paslaugas arba Techninę pagalbą ilgiau nei „Lexmark“ spausdinimo įrenginiams taikomą 
pradinį vienerių metų Terminą (žr. 3.1.1 punktą), Galutinis vartotojas privalo užsiregistruoti ir aktyvinti „Lexmark“ garantiją 
kiekvienam „Lexmark“ spausdinimo įrenginiui per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pirminis 
pirkėjas įsigijo produktą (toliau – „90-ies dienų laikotarpis“). Registracija gali būti atliekama internetu šioje „Lexmark“ interneto 
svetainėje: www.lexmark.com/myguarantee. Sėkmingai užsiregistravęs, Galutinis vartotojas gauna Aktyvinimo liudijimą ir pradinis 
vienerių metų Garantijos Terminas pratęsiamas dar 36 mėnesiams (= iš viso 48 mėnesiams = pradinis vienerių metų Terminas plius 
36 mėnesiai). Neužsiregistravus per 90-ies dienų laikotarpį, bus visam laikui prarasta Garantijos pratęsimo galimybė ir Garantijos 
Terminas bus taikomas tokiam pačiam pradiniam vienerių metų laikotarpiui nuo dienos, kai Pirminis pirkėjas įsigijo produktą. 
Užsiregistravęs ir atlikęs aktyvinimą Galutinis vartotojas gauna Aktyvinimo liudijimą, kurį jis privalo saugoti.

4.2. Susisiekdamas su „Lexmark“, Galutinis vartotojas privalo būti pasirengęs pateikti (i) įrodymą, kad Pirminis pirkėjas įsigijo produktą, 
pavyzdžiui, sąskaitą, kurioje nurodyta pirkimo data bei vieta ir serijos numeris, taip pat (ii) Aktyvinimo liudijimą, jei taikoma ir jei 
to paprašoma. Nesant minėtos informacijos, gali būti laikoma, kad „Lexmark“ spausdinimo įrenginiui arba priedams garantija 
netaikoma - tokiu atveju bet kokios paslaugos būtų teikiamos Galutiniam vartotojui tik taikant tuo metu galiojančius paslaugų ar 
Techninės pagalbos įkainius

4.3 Galutinis vartotojas privalo patikrinti, ar jo „Lexmark“ spausdinimo įrenginys sukonfigūruotas pagal sąrankos instrukcijas, 
pateiktas, pavyzdžiui, produkto dokumentacijoje ir (arba) „Lexmark“ įgalioto techninės priežiūros atstovo. „Lexmark“ nustačius, 
kad problemą galima išspręsti atnaujinus mikroprograminę įrangą, Galutinis vartotojas turi atlikti rekomenduojamą „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginio mikroprograminės įrangos naujinimą , laikydamasis „Lexmark“ pateiktų nurodymų. Paskambinęs pagalbos 
telefonu, Galutinis vartotojas gali gauti nurodymus ir iš „Lexmark“ įgaliotų techninės priežiūros atstovų.

4.4 Siekiant užtikrinti Lexmark“ spausdinimo įrenginių optimalų veikimą, panaudojus juos tam tikrą kartų skaičių gali prireikti pakeisti 
techninės priežiūros komplektą . Toks reikalavimas nurodomas produktų specifikacijose ir įdiegimo nurodymuose, kurių Galutinis 
vartotojas privalo laikytis. Techninės priežiūros komplektui „Lexmark“ garantija netaikoma. Už techninės priežiūros komplektų ir 
kaitintuvų įsigijimą bei tinkamą įdiegimą atsako išimtinai Galutinis vartotojas, kuriam tenka visos susijusios išlaidos.
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4.5 Siekiant užtikrinti tinkamos Techninės pagalbos suteikimą, Galutinio vartotojo prašoma bendradarbiauti su „Lexmark“ įgaliotu 
techninės priežiūros atstovu tyrimo metu ir taip užtikrinti galimybę išspręsti problemą telefonu. Galutinis vartotojas privalo užtikrinti 
tokią „Lexmark“ spausdinimo įrenginio arba priedų darbo aplinką, kurioje būtų galima tinkamai atlikti analizę . Jei Galutinis 
vartotojas su įgaliotu techninės priežiūros atstovu tinkamai nebendradarbiauja, Garantinių priežiūros paslaugų teikimas gali būti 
atidėtas arba gali būti pareikalauta, kad Galutinis vartotojas apmokėtų papildomas išlaidas.

5. IŠIMTYS

5.1 Ši „Lexmark“ garantija neapima paslaugų, susijusių su toliau nurodytais atvejais. Jei prireikia remonto darbų dėl vieno iš toliau 
nurodyto atvejo, „Lexmark“ pareikalauja, kad Galutinis vartotojas sumokėtų už šiuos darbus pagal tuo metu galiojančius paslaugų 
ar Techninės pagalbos įkainius.

5.1.1 jei pašalinamas, sugadinamas ar apgadinamas „Lexmark“ spausdinimo įrenginio ar sąnaudinių medžiagų serijos numeris;

5.1.2 popieriaus strigties atveju, išskyrus jei jos priežastis yra gamybos trūkumai;

5.1.3 vietoje keičiamoms dalims, kurias turi keisti Galutinis vartotojas, pavyzdžiui, dažų kasetes, kaitintuvus, vaizdo perkėlimo 
komplektus ir greitai susidėvinčias dalis, kurias turi keisti Galutinis vartotojas;

5.1.4 sugadinus „Lexmark“ spausdinimo įrenginį arba sąnaudines medžiagas, „Lexmark“ spausdinimo įrenginiui ar sąnaudinėms 
medžiagoms sugedus arba jų veikimo kokybei pablogėjus dėl to, kad naudojamos sąnaudinės medžiagos, detalės, 
spausdinimo laikmenos, programinė įranga ar priedėliai, kurie nėra originalūs „Lexmark“ priedai ar detalės arba, kurie 
neatitinka „Lexmark“ spausdinimo įrenginiams ir priedams rekomenduojamų „Lexmark“ specifikacijų;

5.1.5 esant gedimui, veikimo trikdžiams ar veikimo kokybės pablogėjimui, atsiradusiam dėl netinkamos fizinės ar veikimo aplinkos. 
Tokie atvejai gali apimti (tačiau tuo neapsiriboja) žalą, kuri atsiranda dėl atsitiktinio sugadinimo ar reikalavimų neatitinkančio 
naudojimo, viršįtampio ar elektros trikdžių, įskaitant žaibą, Galutinio vartotojo neatsargumo, netinkamo naudojimo, atsitiktinio 
pašalinių objektų pakliuvimo į prietaisą, ugnies ar vandens poveikio ar dėl veikimo aplinkoje, kuri neatitinka produkto 
dokumentacijoje pateiktų „Lexmark“ specifikacijų;

5.1.6 dažų kasečių, kurias papildo Galutinis vartotojas ar trečioji šalis, arba kurios tampa nebetinkamos naudoti dėl atsitiktinio 
sugadinimo ar naudojimo nesilaikant reikalavimų;

5.1.7 esant gedimui, veikimo trikdžiams ar veikimo kokybės pablogėjimui, atsiradusiam dėl „Lexmark“ spausdinimo įrenginio arba 
sąnaudinių medžiagų aptarnavimo ar techninės priežiūros, kuriuos atliko ne „Lexmark“ ar įgaliotasis „Lexmark“ paslaugų 
teikėjas;

5.1.8 esant gedimui, veikimo trikdžiams ar veikimo kokybės pablogėjimui, atsiradusiam dėl to, kad Galutinis vartotojas neatlieka 
„Lexmark“ vartotojo instrukcijose, žinynuose ar „Lexmark“ interneto svetainėje nurodyto valymo ar techninės priežiūros. Tokie 
atvejai apima greitai susidėvinčių dalių, pavyzdžiui, rekomenduojamą techninės priežiūros komplektą sudarančių dalių, 
nepakeitimą rekomenduojamu periodiškumu arba techninę priežiūrą, kurią atlieka neįgaliota trečioji šalis;

5.1.9 taisant „Lexmark“ spausdinimo įrenginio arba sąnaudinių medžiagų gedimą, veikimo sutrikimą ar veikimo kokybės 
pablogėjimą, atsiradusį dėl to, kad „Lexmark“ spausdinimo įrenginys arba sąnaudinės medžiagos nėra tinkamai parengti, 
supakuoti ar gabenami pagal „Lexmark“ rekomendacijas, juos grąžinant „Lexmark“ remontuoti;

5.1.10 jei nesilaikoma „Lexmark“ produkto dokumentacijoje nurodytų parametrų ar produkto specifikacijų.

5.2 Jei Galutinis vartotojas nevykdo mokėjimų, „Lexmark“ turi teisę atsisakyti teikti Garantinės priežiūros paslaugas ir Techninę 
pagalbą pagal šią „Lexmark“ garantiją.

6. Teritorija

6.1 Ši „Lexmark“ garantija taikoma „Lexmark“ spausdinimo įrenginiams arba sąnaudinėms medžiagoms, įsigytiems ir įdiegtiems šalyse, 
kurios nurodytos šios Garantijos antraštėje (toliau – „Teritorija“). Šią „Lexmark“ garantiją, „Lexmark“ nuožiūra, teikia „Lexmark“ 
dukterinė bendrovė arba vietos atstovas toje šalyje. Daugiau su jūsų šalimi susijusios informacijos  rasite 10 dalyje (Konkrečiai 
šaliai taikomos sąlygos).

6.2 „Lexmark“ garantijos sąlygos ir (arba) pagal ją teikiamos Garantinės priežiūros paslaugos skirtingose šalyse gali skirtis.

6.3 Perkėlus „Lexmark“ spausdinimo įrenginį arba sąnaudines medžiagas į kitą šalį, kurioje galima naudotis su atitinkamu „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginiu arba sąnaudinėmis medžiagomis susijusiomis Garantinėmis priežiūros paslaugomis, Galutinis vartotojas turi 
teisę naudotis tokiomis Garantinėmis priežiūros paslaugomis, kurios jam būtų teikiamos, jei „Lexmark“ spausdinimo įrenginys ar 
sąnaudinės medžiagos būtų pirkti šalyje, į kurią jie perkelti. TAČIAU TAM TIKRŲ RINKTINIŲ „LEXMARK“ SPAUSDINIMO ĮRENGINIŲ 
ARBA sąnaudinių medžiagų GALIMA ĮSIGYTI NE VISOSE ŠALYSE. „LEXMARK“ GARANTIJA TOKIAM „LEXMARK“ SPAUSDINIMO 
ĮRENGINIUI ARBA SĄNAUDINĖMS MEDŽIAGOMS  NETAIKOMA PO TO, KAI SPAUSDINIMO ĮRENGINYS ARBA sąnaudinėms 
medžiagoms PERKELIAMI Į KITĄ ŠALĮ, KURIOJE „LEXMARK“ AR „LEXMARK“ VIETOS ATSTOVAS APSKRITAI NETEIKIA GARANTINIŲ 
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ATITINKAMU NUMERIU PAŽYMĖTIEMS PRODUKTŲ MODELIAMS.
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7. GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

7.1 Vienintelės paslaugos, kurių pagal šią „Lexmark“ garantiją gali reikalauti Galutinis vartotojas tais atvejais, kai „Lexmark“ 
spausdinimo įrenginys arba sąnaudinėms medžiagoms turi trūkumų arba nustoja veikti, yra pirmiau apibrėžtos Garantinės 
priežiūros paslaugos. Net ir pažeidus šia „Lexmark“ garantija prisiimtus įsipareigojimus, „Lexmark“ išimtinė atsakomybė už bet 
kokio pobūdžio faktinius nuostolius ribojama už „Lexmark“ spausdinimo įrenginį ar sąnaudines medžiagas  arba už jų remontą ar 
pakeitimą sumokėtos kainos suma. Šioje 7 dalyje nurodytos išimtys ir atsakomybės ribojimas netaikomi esant kūno sužalojimui ar 
turto sugadinimui, už kurį „Lexmark“ taikoma teisinė atsakomybė.

7.2 „Lexmark“ suteikia „Lexmark“ garantiją tik pirmiau nurodytomis sąlygomis. ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAS NURODYTA ANKSČIAU, 
„LEXMARK“ NEATSAKO UŽ „LEXMARK“ SPAUSDINIMO ĮRENGINIO ARBA SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ  GEDIMO AR JŲ VEIKIMO 
TRIKDŽIŲ PASEKMES. „LEXMARK“ JOKIAIS ATVEJAIS NEATSAKO UŽ PELNO NETEKIMĄ ARBA ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS 
NUOSTOLIUS, NET JEI JAI BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO GALIMYBĘ.

7.3 ŠIAME GARANTINIAME RAŠTE ĮTVIRTINTOS VIENINTELĖS TAIKOMOS GARANTIJOS SĄLYGOS. VISOS KITOS AIŠKIAI NURODYTOS 
AR NUMANOMOS GAMINTOJO GARANTIJOS, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PREKINĖS BŪKLĖS IR TINKAMUMO 
NAUDOTI PAGAL KONKREČIĄ PASKIRTĮ, NETAIKOMOS (IŠSKYRUS, JEI TOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS PRIVALOMOS 
PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS). PASIBAIGUS ŠIOS „LEXMARK“ GARANTIJOS TERMINUI, NETAIKOMOS JOKIOS NEI AIŠKIAI 
NURODYTOS, NEI NUMANOMOS GAMINTOJO GARANTIJOS. AIŠKUMO DĖLEI NUSTATOMA, KAD VISOS SUTARTINĖS AR ĮSTATYMŲ 
NUSTATYTOS GARANTIJOS, KURIŲ GALUTINIS VARTOTOJAS GALI TURĖTI TEISĘ  REIKALAUTI IŠ PRODUKTO PARDAVĖJO AR BET 
KURIO KITO ASMENS, LIEKA NEPAKEISTOS.

8. Atskiriamumas

8.1 Jei bet kurio teismo ar kitos kompetentingos jurisdikcijos institucijos nutarimu kuri nors šios „Lexmark“ garantijos nuostata (ar jos 
dalis) yra paskelbiama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, tokia nuostata ar jos dalis reikiama apimtimi bus laikoma 
neįtraukta į „Lexmark“ garantiją ir tai nedarys įtakos jokių kitų „Lexmark“ garantijos nuostatų galiojimui bei įgyvendinamumui.

8.2 Jei nustatoma, kad „Lexmark“ garantijos nuostata (ar jos dalis) yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata bus 
taikoma atlikus minimalius pakeitimus, reikalingus padaryti ją teisėta, galiojančia ir įgyvendinama.

9. Techninės priežiūros pasiūlymas

9.1 Galutinis vartotojas gali bet kada šios „Lexmark“ garantijos Termino metu pratęsti jos galiojimą ar atnaujinti jos versiją, įsigydamas 
„Lexmark“ techninės priežiūros pasiūlymą. Papildomą informaciją apie „Lexmark“ techninės priežiūros pasiūlymus rasite „Lexmark“ 
interneto svetainėje www.lexmark.com/myguarantee arba gausite susisiekę su savo platintoju.

10. Konkrečiai šaliai taikomos sąlygos

10.1 Lietuva

10.1.1 „Lexmark“ garantija yra komercinė „Lexmark“ savanoriškai teikiama garantija. „Lexmark“ padalinio, atsakingo už šios 
„Lexmark“ garantijos vykdymą, pavadinimą BEI adresą galite rasti interneto svetainės www.lexmark.com/myguarantee dalyje 
„Guarantee Contact List“.
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