SimPark ®
Caravan mover
GARANTIE VOORWAARDEN
De garantieperiode is 48 maanden en geldt voor alle SimPark onderdelen, mits
opgestuurd via het garantieformulier en ondertekend door uw dealer.
De garantie is niet overdraagbaar.
De GARANTIE geeft de koper een extra zekerheid bij het eventueel niet
functioneren van het systeem. Zij beperken de rechten van de koper niet, maar
verruimt deze. SimPark is niet aansprakelijk voor welke vorm van gevolgschade
dan ook, door het niet of gedeeltelijk functioneren van de parkeerhulp.
De GARANTIE is alleen geldig voor onderdelen die met het overeenkomstige
garantieformulier zijn ingeleverd. De garantie gaat in op de dag van aankoop.
Vanaf die datum kan de koper gedurende de garantieperiode aanspraak maken
op de garantie van reparatie en/of vervanging.
De GARANTIE heeft alleen betrekking op het verhalen van de opgetreden klacht,
veroorzaakt door materiaal en/of constructiefouten, door middel van levering van
de benodigde onderdelen. Het geeft geenszins recht op reductie van de
verkoopprijs, ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding bij het
niet nakomen van de bepaling.
Een in het kader van de GARANTIE uitgevoerde reparatie verlengt niet de
garantieperiode en geeft evenmin recht op een nieuwe garantieperiode.
Garantiereparaties worden alleen verricht bij overlegging van een volledig
ingevuld garantieformulier van SimPark samen met de gedateerde aankoopnota.
Garantiereparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door erkende dealers van
SimPark. Ga hiervoor naar het menu “Verkooppunten” op de website.
Alleen de eerste gebruiker heeft recht op deze garantie, bij verkoop aan derden
vervallen alle rechten.
Niet onder de garantie vallen:
o De, onder normale omstandigheden, slijtende delen zoals de aandrijfrollen.
Dit geldt niet voor aandrijfrollen die beschadigd zijn door een productiefout.
o Slecht functioneren van het systeem door vervuiling en/of slecht onderhoud.
o Transportrisico en schadekosten.
o Electronica waarvan het serienummer verwijderd en/of onleesbaar gemaakt
is.
o Schade veroorzaakt door:

1

SimPark ®
Caravan mover
o Gebruik van het systeem voor niet normale doeleinden, niet
vakkundig gebruik van het systeem, gebruik in strijd met de
gebruiksaanwijzing, alsmede functionele wijzigingen
aangebracht door de koper en/of derden.
o Reparatiepogingen door koper en/of derden.
o Ongevallen, overmacht of andere, niet door SimPark te
verzekeren risico’s, zoals bliksem, overstroming, etc.
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