Apparatuur Garantievoorwaarden
7 jaar arbeid/ 3 jaar onderdelen
Cti Marketing B.V. hierna te noemen Cti, garandeert de ORIGINELE KOPER, hierna te
noemen koper, dat dit product vrij is van defecten aan materialen en werkmanschap en dat
dit, mits op de juiste manier gebruikt, geïnstalleerd en onderhouden, overeen zal komen
met de gepubliceerde specificaties voor een periode van 10 JAAR¹ vanaf de datum op de
originele factuur.
Cti’s garantie aansprakelijkheid is gelimiteerd tot enkel en alleen de reparatie of vervanging,
dit ter beoordeling door Cti, van dit product of alle daarmee onlosmakelijk verbonden
onderdelen of componenten die defect zijn voor het verstrijken van de EERSTE 3 JAAR van
de garantie termijn. Voor de OVERBLIJVENDE 7 JAAR van de garantie termijn is Cti’s garantie
aansprakelijk gelimiteerd tot enkel en alleen de kosten van arbeid benodigd voor de
reparatie of vervanging van dit product of alle daarmee onlosmakelijk verbonden
onderdelen of componenten.
Op alle LOSSE ONDERDELEN, COMPONENTEN OF ACCESSOIRES wordt, mits op de juiste
manier gebruikt, geinstaleerd en onderhouden garantie gegeven voor MAXIMAAL 6
MAANDEN. Cti’s garantie valt onder de volgende voorwaarden en procedures:
1. Garantie registratie zullen pas geldig worden en zodoende ook pas gehonoreerd
worden als de koper al haar financiele verplichtingen heeft voldaan tegenover Cti of
een van haar dochtermaatschappijen of representanten.
2. Garantie claims moeten schriftelijk gemeld worden en het GEHELE product , inclusief
accessoires, moet aan Cti geretouneerd worden in de originele beschermende
verpakking
3. Garantie verzendkosten en verzekering NAAR en VAN Cti MOETEN VAN TE VOREN
BETAALD WORDEN door de koper. Cti ACCEPTEERT GEEN VERZENDKOSTEN.
4. Onder elke garantie claim is reparatie of vervanging afhankelijk van Cti’s onderzoek
van het teruggestuurde product en de vaststelling naar haar eigen tevredenheid dat
de beweerde defecten niet gekomen zijn ten gevolge van verkeerd gebruik, misbruik,
verkeerde installatie of toepassing, ongeoorloofde reparatie, veranderingen,
ongelukken of ander nalatigheid bij gebruik of omgang.
5. De garantie is alleen geldig en zal zodoende ook pas gehonoreerd worden als de
koper ieder jaar het verplichte groot onderhoud heeft laten uitvoeren. Het
onderhoud kan alleen worden uitgevoerd door Cti.
In het geval dat een teruggestuurd product door Cti defect gevonden wordt als resultaat een
van deze buiten de garantie vallende oorzaken, zal Cti een schriftelijke schatting van de
reparatiekosten opstellen, welke door de koper ondertekend moet worden voordat deze
reparaties worden uitgevoerd. Deze kosten moeten CONTANT voldaan worden BIJ
AFLEVERING.
Cti gelooft dat alle door haar verstrekte technische data met betrekking tot dit en elk van
haar andere producten betrouwbaar en precies zijn. Cti aanvaard geen verantwoordelijkheid
voor het gebruik van dit of een van haar andere producten ten opzichte van koper of
derden. De koop van dit product verleent echter geen enkel ander recht dan het juiste
gebruik en het strikt aanhouden van de veilige applicatie.
Met het ingebruik nemen van dit product stemt de kopen uitdrukkelijk in met
bovenvermelde garantievoorwaarden.
Cti Marketing B.V.
¹ 3+7 jaar volgens de voorwaarden die hierboven zijn beschreven.

