Garantieverklaring
Geachte klant,
Van harte gelukgewenst met de aankoop van uw CARSONproduct. Dit product werd volgens de laatste stand der techniek
vervaardigd.
Omdat wij altijd bezig zijn onze producten verder te ontwikkelen
en te verbeteren, behouden wij ons het recht voor wijzigingen
op technisch gebied of ten aanzien van uitrusting, materiaal en
ontwerp op elk moment en zonder aankondiging aan te brengen.

daarom geen aanspraken worden ontleend.
De bedieningshandleiding maakt deel uit van het product.
Bij niet-naleving van de bedieningshandleiding en de
veiligheidsinstructies die daar in staan, vervalt de garantie.
Bewaar deze handleiding voor naslag en voor een
eventuele overdracht van het product aan derden.

Aan kleine afwijkingen in het onderhavige
product van gegevens en afbeeldingen in de handleiding kunnen

Garantievoorwaarden
Alleen geldig met aankoopbewijs!

Uitgesloten van de garantie zijn:

CARSON verleent een garantie van 24 maanden op dit product in
geval van fabricagefouten in het materiaal en vakmanschap bij
normaal gebruik vanaf het moment van aankoop bij de erkende
vakhandelaar. Als er tijdens de garantieperiode een defect
optreedt, brengt u het product samen met het aankoopbewijs
naar uw vakhandelaar.
CARSON zal naar eigen goeddunken, voor zover niets anders
wettelijk is voorzien:
a) het gebrek wat betreft materiaal en arbeid door reparatie
kosteloos verhelpen
(b) het product door een soortgelijk product of in bouw gelijksoor
tig product vervangen.
Alle vervangen onderdelen en producten waarvoor vergoeding
wordt geleverd, worden eigendom van CARSON. In het kader van
garantievergoedingen mogen nieuwe of gereviseerde onderdelen
worden gebruikt.

• Beschadiging of uitval door niet-naleving van de veiligheids
instructies of de bedieningshandleiding, overmacht, ongeval,
foutief of uitzonderlijk gebruik, foutieve hantering, eigen
handige modificaties, blikseminslag of andere invloed van
hoogspanning of stroom.
• Schade die ontstaat door verlies van controle over uw product.
• Reparaties die niet door een erkende CARSON Service werden
uitgevoerd
• Slijtageonderdelen en batterijen
• Uitsluitend optische schade
• Transport-, verzend- en verzekeringskosten
• Kosten voor de afvoer van het product, maar ook voor het
voorbereiden en door de servicedienst uitgevoerde instel- en
assemblagewerkzaamheden.
• Alle wijzigingen aan stekkers en kabels, het openen van de
behuizing en de beschadiging van de stickers.

Op gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een garantieter
mijn gelijk aan de resterende tijd van de oorspronkelijke garantie
termijn. Na afloop van de garantietermijn uitgevoerde reparaties
of geleverde reserveonderdelen worden in rekening gebracht.
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