ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN INZAKE DECABEL APPARATUUR
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene Garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle DECABEL apparatuur.
Artikel 2. Def inities
Fabrikant: KABELLINK www.kabellink.nl.
Apparaat: het originele product zoals geleverd door KABELLINK.
Artikel 3. Verantwoording
Dit DECABEL apparaat is ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen in
overeenstemm ing met de Europese vei ligheidsnormen.
Artikel 4. Defect
Mocht er onverhoopt sprake zij n van een defect al s gevolg van f abricage en/of mat eriaalfouten, dan
garandeert KABELLINK een kosteloos herstel (of v ervanging) gedurende een periode v an 12
maanden vanaf de aankoopdatum. Buiten deze periode worden reparaties hersteld tegen een
gematigd tarief.
Artikel 5. Herstel
Voor herstel of v ervanging dient het apparaat aangeboden te worden bij KABELLINK. Tev ens dient
een kopie van de aankoopfact uur van het apparaat ov erlegd te worden.
Artikel 6. Gebruik
Deze garantie is alleen geldig wanneer het apparaat is gebruikt i n overeenstemm ing met de
gebrui ksaanwijzing en v oor het doel waarvoor het gemaakt is.
Artikel 7. Uit sluiting
Deze garantie verv alt indien:
• op een van de genoemde docum enten iets is veranderd, doorgehaald, v erwijderd of onleesbaar
gemaakt;
• het model- (type) of productie (serie) numm er op het apparaat is veranderd, doorgehaald,
verwijderd of onleesbaar gemaakt;
• reparaties of wijzigi ngen zijn uitgev oerd door niet bevoegde servi ce-bedrijven of personen;
• een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld
blikseminslag, waterov erlast, brand, verkeerd gebrui k of onachtzaamheid.

Wij maken u erop attent dat het apparaat niet al s defect kan worden beschouwd als wijzigingen of
aanpassingen nodig zijn teneinde het apparaat te laten v oldoen aan lokale of national e technische
normen die van k racht zijn in landen waar het apparaat oorspronkelij k niet voor ontwikkel d of
geproduceerd is.
Om onnodig ongemak te v oorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzi ng zorgvuldig te l ezen
voordat u contact opneemt. Voor product info kunt u zich wenden tot www.decabel.nl.
Indien het apparaat niet goed functi oneert of defect is, adv iseren wij u contact op te nemen m et uw
leverancier of rechtstreeks met KABELLINK. Kijk op www.kabellink.nl voor de correspondentie
gegev ens.

