
HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V., Ravenswade 56 R+S, LD 3439 Nieuwegein 

    

    

NLNLNLNL    Garantie:Garantie:Garantie:Garantie:    

    

Dit artikel van het merk Avital werd volgens de modernste productiemethodes vervaardigd en is onderworpen aan een voortdu-

rende strenge kwaliteitscontrole.  

 

HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V., Ravenswade 56 R+S, LD 3439 Nieuwegein (hierna Garantiegever) garandeert overeen-

komstig de navolgende kwaliteitsbepalingen van het sanitair-kranenmerk ´Avital´ 

 

1. Garantiet1. Garantiet1. Garantiet1. Garantietijdijdijdijd        

 

De garantietijd bedraagt 10 jaar. De garantietijd begint met de aankoopdatum. S.v.p. als bewijs van de aankoopdatum de origi-

nele kassabon of de originele rekening goed bewaren. 

 

2. 2. 2. 2. Omvang van de gOmvang van de gOmvang van de gOmvang van de garantiearantiearantiearantie    

 

De garantie geldt uitsluitend voor fabrieks- of materiaalfouten die zich voordoen aan de Avital kranen. Deze garantie geldt 

slechts bij gebruik van het artikel als privégebruik. 

 

De garantie geldt niet voor gebreken, die aan 

 

• Foutieve montage/verwerking of aansluiting 

• Oneigenlijk gebruik of toepassing 

• Onjuiste of verkeerde reiniging 

• Gewelddadige gebeurtenissen 

• Gebruik van niet originele onderdelen 

• Chemische invloeden van buitenaf / gebruik van chemische reinigingsmiddelen     

 

toegeschreven kunnen worden.  

 

Niet door garantie omvat zijn verdere schades aan slijtage onderhevige onderdelen, die op normale slijtage zijn terug te voeren. 

De garantie omvat ook geen begeleidende of gevolgschade of eventuele montage- en demontagekosten die in een garantiegeval 

kunnen ontstaan. 

 

3333. Vergoedingen uit de g. Vergoedingen uit de g. Vergoedingen uit de g. Vergoedingen uit de garantiearantiearantiearantie    

 

Tijdens de garantietijd test de garantiegever het defecte artikel om vast te stellen, of het een garantiegeval betreft. Als dat zo is, 

dan repareert of ruilt de garantiegever het artikel op zijn kosten. Ingeval het artikel op het moment van het garantiegeval niet 

meer leverbaar is, is de garantiegever gerechtigd het artikel voor een soortgelijk product om te ruilen. Het geruilde artikel of delen 

hiervan worden eigendom van de garantiegever. 

 

De garantievergoedingen (reparatie of ruil) verlengen de garantietijd niet. Door de garantievergoedingen ontstaat ook geen nieu-

we garantie. 

 

4444. . . . Gebruikmaking van de garantieGebruikmaking van de garantieGebruikmaking van de garantieGebruikmaking van de garantie    

 

Voor de gebruikmaking van de garantie richt u zich s.v.p. tot de dichtstbijzijnde HORNBACH bouwmarkt. Deze vindt u op 

www.hornbach.nl  

 

Of neemt u via het volgende e-mailadres contact op met de garantiegever, om zo een inzending of afhaling van het defecte arti-

kel af te spreken: info.nl@hornbach.com 

    

De gebruikmaking van de garantie kan slechts geschieden op vertoon van de originele kassabon of rekening.  

    

    

5. 5. 5. 5. WWWWettelijke rechtenettelijke rechtenettelijke rechtenettelijke rechten    

    

Uw wettelijke rechten uit vrijwaring en productaansprakelijkheid worden door Uw wettelijke rechten uit vrijwaring en productaansprakelijkheid worden door Uw wettelijke rechten uit vrijwaring en productaansprakelijkheid worden door Uw wettelijke rechten uit vrijwaring en productaansprakelijkheid worden door de de de de ggggarantie niarantie niarantie niarantie nietetetet    bebebebeperktperktperktperkt. . . .     


