Dealer Service Brochure
Maart 2014

Lekker
geregeld
HOME ENTERTAINMENT
HOME APPLIANCES
COMPUTER PRODUCTS
MOBILE COMMUNICATIONS

It’s all possible

Geachte Dealer,

Inhoud

Hierbij presenteren wij u de vernieuwde, vierde editie van de Dealer Service Brochure van LG Electronics Benelux Sales B.V.
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Steeds meer LG Producten zijn voorzien van innovatieve service-oplossingen, zoals Smart Diagnosis™ en Remote Call
Service. Met deze services wordt de consument snel en direct een oplossing geboden, zodat de consument optimaal
gebruik kan blijven maken van zijn product.
Samen met haar Service Centers heeft LG Electronics Benelux Sales B.V. een stabiele basis gerealiseerd om de consument
te allen tijde van de hoogste kwaliteit van dienstverlening te voorzien: snel, vakkundig en betrouwbaar. Voor LG zijn dit
belangrijke servicekernwaarden, waarin wij voortdurend naar verdere optimalisatie streven.
In deze brochure vindt u alle relevante service-informatie voor LG producten, om de consument in voorkomende gevallen
snel en eenvoudig van een klantvriendelijke en effectieve oplossing te voorzien.
U kunt op onze Service Portal www.lgserviceportal.nl of www.lgserviceportal.be de digitale versie van de Dealer Service
Brochure terugvinden. Hier kunt u ook terecht voor de benodigde serviceformulieren en voor overige service-informatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze brochure, kunt u per e-mail
contact met ons opnemen via svcnews.lgbenelux@lge.com.

Procedure Dealer bij Aanmelden van Service

De in deze brochure beschreven serviceprocedures en -voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor producten die zijn ingekocht bij LG
Electronics Benelux Sales B.V., rechtstreeks of via een door LG Electronics Benelux Sales B.V. (hierna LG) geautoriseerde distributeur.

Voor het aanmelden van Service dient u uitsluitend de LG serviceformulieren te gebruiken en te downloaden via de LG Service
Portal www.lgserviceportal.nl en www.lgserviceportal.be.

Hieronder vindt u een toelichting op de serviceprocedures voor LG producten. Verderop in deze brochure staat per productgroep
aangegeven welke procedure op welk product van toepassing is. De Algemene Garantie- en Servicevoorwaarden vindt u vanaf pagina 18.

Wat is Carry-In Service?
Carry-In betekent dat de consument het product direct kan afgeven bij zijn Dealer, waarna het product ter reparatie wordt
aangeboden bij een door LG geautoriseerd Service Center. Na reparatie wordt het product aan de Dealer geretourneerd en kan het
door de consument weer worden opgehaald.

Wat is In-Home Service?
In geval van In-Home repareert de service engineer aan huis. Na contact met de LG Customer Service wordt het serviceverzoek
doorgestuurd naar een door LG geautoriseerd Service Center, dat dezelfde dag (uiterlijk binnen 24 uur op werkdagen) contact
opneemt met de consument om een bezoekafspraak te maken.

Wat is Directe Omruilservice?
Op sommige producten is tijdens de fabrieksgarantietermijn een Directe Omruilservice van toepassing. Dit betekent dat de consument
het product bij de Dealer afgeeft en het direct wordt omgeruild voor een nieuw LG product. De Dealer stuurt het omgeruilde product
naar een door LG geautoriseerd Service Center, dat – na controle – een creditaanvraag voor de Dealer bij LG indient. Een actuele
lijst met producten die onder de Directe Omruilservice vallen, vindt u op de LG Service Portal: www.lgserviceportal.nl of www.
lgserviceportal.be.

Aanmelden van In-Home Reparaties
Volledig ingevuld LG Dealer Reparatieformulier (blauw) mailen naar: dealers.lgbenelux@lge.com

Service Procedures

LG Service Procedures

Aanmelden van Carry-In Reparaties

• Home Entertainment, Home Appliances en Computer Producten:
Product innemen en ter reparatie opsturen naar Service Center: CE Repair Branded Services (NL) of Servilux (BE)
• Mobile Communications:
Product innemen en ter reparatie opsturen naar Service Center: Teleplan (NL, BE)
• Harde schijf, Optical:
Volledig ingevuld LG Dealer Retourformulier (rood) mailen naar rma.lgbenelux@lge.com.

Overige Aanmeldingen

• Aanmelden van Retouren / DOA:
Volledig ingevuld LG Dealer Retourformulier (rood) mailen naar: rma.lgbenelux@lge.com
• Aanvragen van Onderdelen (onder garantie)
Volledig ingevuld LG Dealer Onderdelenbestelformulier (groen) mailen naar: serviceparts.lg@lge.com
• Aanmelden van Schade:
Volledig ingevuld LG Dealer Retourformulier (rood) mailen naar rma.lgbenelux@lge.com. Foto van product en verpakking
meesturen.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de Dealer Servicelijn: 020 456 32 10 (NL) of stuur ons een e-mail via
dealers.lgbenelux@lge.com
Let op: indien er een afwijkende aanmeldprocedure wordt gehanteerd, kan LG niet instaan voor het nakomen van doorloop- en responstijden.
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Vereiste gegevens
Om aanspraak te maken op garantie dient de volgende informatie te worden verstrekt:
• Een (niet-handgeschreven) aankoopbewijs
• Productcode (vermeld op de productsticker op de zij-/achterkant van het product)*
• Serienummer
• Gedetailleerde klachtomschrijving

Garantie- en Serviceprocedures

Garantieperiode Serviceprocedure Procedure Dealer

Procedure Consument

2 jaar

Reparatie aanmelden
d.m.v. volledig ingevuld
Reparatieformulier te mailen naar:
dealers.lgbenelux@lge.com

Online aanmelden:
www.lge.nl of www.lge.be

*

De productcode vindt u op de productsticker zoals op de afbeelding hieronder.

Home Entertainment

LG Service Home Entertainment

TV / Audio / Video Producten

Televisie vanaf 36”

In-home

Telefonisch aanmelden:
0900 543 5454 (NL) of
015 200 255 (BE)

Televisie tot 36”

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter
reparatie opsturen naar Service
Center: CE Repair Branded Services
(NL) of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Audio- en
videoproducten

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter
reparatie opsturen naar Service
Center: CE Repair Branded Services
(NL) of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Vragen? Bel de LG Dealer Servicelijn via: Tel: 020 456 32 10 (NL) of mail ons via: dealers.lgbenelux@lge.com
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Vereiste gegevens

Garantie- en Serviceprocedures
Product

Garantieperiode Serviceprocedure Procedure Dealer

Procedure Consument

2 jaar

Reparatie aanmelden
d.m.v. volledig ingevuld
Reparatieformulier te mailen naar:
dealers.lgbenelux@lge.com

Online aanmelden:
www.lge.nl of www.lge.be

Reparatie aanmelden
d.m.v. volledig ingevuld
Reparatieformulier te mailen naar:
dealers.lgbenelux@lge.com

Online aanmelden:
www.lge.nl of www.lge.be

Huishoudelijke Producten

Wasmachine/
Wasdroger/
Koelkast

Magnetron/Combioven vanaf 31 liter
capaciteit

2 jaar

In-Home

In-Home

*

De productcode vindt u op de productsticker zoals op de afbeelding hieronder.

Telefonisch aanmelden:
0900 543 5454 (NL) of
015 200 255 (BE)

Telefonisch aanmelden:
0900 543 5454 (NL) of
015 200 255 (BE)

Magnetron/Combioven tot 31 liter
capaciteit

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter reparatie
opsturen naar Service Center:
CE Repair Branded Services (NL)
of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Stofzuiger/
Hom-Bot

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter reparatie
opsturen naar Service Center:
CE Repair Branded Services (NL)
of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Vragen? Bel de LG Dealer Servicelijn via: Tel: 020 456 32 10 (NL) of mail ons via: dealers.lgbenelux@lge.com

Om aanspraak te maken op garantie dient de volgende informatie te worden verstrekt:
• Een (niet-handgeschreven) aankoopbewijs
• Productcode (vermeld op de productsticker op de zij-/achterkant van het product)*
• Serienummer
• Gedetailleerde klachtomschrijving

Home Appliances

LG Service Home Appliances
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Vereiste gegevens
Om aanspraak te maken op garantie dient de volgende informatie te worden verstrekt:
• Een (niet-handgeschreven) aankoopbewijs
• Productcode (vermeld op de productsticker op de zij-/achterkant van het product)*
• Serienummer
• Gedetailleerde klachtomschrijving

Garantie- en Serviceprocedures

Garantieperiode Serviceprocedure Procedure Dealer

Procedure Consument

*

Computer Products

LG Service Computer Products

De productcode vindt u op de productsticker zoals op de afbeelding hieronder.

Computer Producten

Computer Monitor/
Monitor TV

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter reparatie
opsturen naar Service Center:
CE Repair Branded Services (NL)
of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

IT Accessoires
(Mouse Scanner)

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter reparatie
opsturen naar Service Center:
CE Repair Branded Services (NL)
of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Optical, Harde Schijf

2 jaar

Carry-In

Volledig ingevuld LG Dealer
Retourformulier (rood) mailen naar:
rma.lgbenelux@lge.com

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Vragen? Bel de LG Dealer Servicelijn via: Tel: 020 456 32 10 (NL) of mail ons via: dealers.lgbenelux@lge.com
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Vereiste gegevens
Om aanspraak te maken op garantie dient de volgende informatie te worden verstrekt:
• Een (niet-handgeschreven) aankoopbewijs
• IMEI-nummer* en serienummer
• Gedetailleerde klachtomschrijving

Garantie- en Serviceprocedures

Garantieperiode Serviceprocedure Procedure Dealer

Procedure Consument

*

Het IMEI-nummer vindt u op de verpakking van het product of door *#06# in te toetsen op het toestel.

Mobile Communications

LG Service Mobile Communications

Mobiele Telefonie Producten

Mobiele Telefoon

2 jaar

Carry-In

Indien Remote Call Service*
geen oplossing biedt, product
ter reparatie aanbieden bij
Service Center: Teleplan

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

2 jaar

Carry-In

Indien Remote Call Service*
geen oplossing biedt, product
ter reparatie aanbieden bij
Service Center: Teleplan

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Mobiele Accessoires
(Pocket Photo)

2 jaar

Carry-In

Product innemen en ter reparatie
aanbieden bij Service Center:
CE Repair, Branded Services (NL)
of Servilux (BE)

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

Batterijen/
Accessoires

6 maanden

Carry-In

Samen met het toestel ter
reparatie aanbieden bij
Service Center: Teleplan

Product afgeven bij de Dealer en
na reparatie weer ophalen

De procedure voor Remote Call
Service vindt u op pagina 14

*

Tablet
De procedure voor Remote Call
Service vindt u op pagina 14

*

Vragen? Bel de LG Dealer Servicelijn via: Tel: 020 456 32 10 (NL) of mail ons via: dealers.lgbenelux@lge.com
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Naast de mogelijkheid van een in-shop-reparatie of het aanbieden van een mobiele telefoon bij een Service Center kan, onder een aantal
voorwaarden, gebruik worden gemaakt van de LG Remote Call Service.
De Remote Call Service van LG biedt de mogelijkheid tot een snelle diagnose door de LG Customer Service op de
werking van de mobiele telefoon door met toestemming van de consument de mobiele telefoon tijdelijk ‘over te nemen’.
Voordat een Remote Call Service wordt uitgevoerd, kan mogelijkerwijs de Smartphone-Self-Check, zoals hieronder
beschreven, reeds de oplossing bieden, waardoor een Remote Call niet nodig is. Deze Self-Check kan zowel door de Dealer als de
consument worden uitgevoerd. Dit geldt voor smartphones met Android vanaf softwareversie 2.2.
De menustructuur kan per Androidversie verschillen.
Remote Call Service stappenplan
De Dealer of consument volgt de volgende stappen alvorens wordt gebeld met de LG Customer Service.
Indien de servicegerelateerde vraag hardware betreft (behuizing, accessoires, display, aansluiting etc.) wordt de
consument geadviseerd eerst de garantievoorwaarden te raadplegen. Indien de servicegerelateerde vraag software
betreft, dient eerst een Smartphone-Self-Check te worden uitgevoerd:

B. Sluit lopende applicaties af en/of verwijder onnodige en alle niet-Google gelicentieerde applicaties:
Ga naar: Instellingen/Opties - Applicaties en selecteer de te stoppen applicaties - Kies Nu Stoppen of Wissen.
Gebruik het toestel opnieuw gedurende de dag (of 1 uur aaneengesloten) om te testen of met deze aanpassing 			
		het toestel naar behoren functioneert. Indien dit niet het geval is, ga naar stap C.
C. Maak een back-up van uw gegevens en voer vervolgens een reset uit:

Remote Call Service

Remote Call Service

Voor de back-up ga naar: Opties/Instellingen - Privacy/Back-up & Reset - Back-up Maken.
Voor een reset ga naar: Opties/Instellingen - Privacy/Back-up & Reset - Fabrieksinstellingen.
Gebruik het toestel opnieuw gedurende de dag (of 1 uur aaneengesloten) om te testen of met deze aanpassing 			
		het toestel naar behoren functioneert. Indien dit niet het geval is en alle eerdere stappen correct zijn uitgevoerd, 			
		kan de Dealer of consument met de Customer Service bellen.
Indien de Smartphone-Self-Check geen oplossing biedt, neemt de Dealer of consument
contact op met de LG Customer Service, die de Remote Call Service uitvoert.

Remote Call
service

A. Controleer of de meest recente softwareversie op het toestel aanwezig is en voer beschikbare updates uit:
Ga naar: Instellingen/Opties - Over de Telefoon - Software Update - Controleer nu voor update.
Voer updates uit indien deze beschikbaar zijn. Gebruik vervolgens het toestel opnieuw gedurende de dag (of 1 uur aaneengesloten)
om te testen of met deze aanpassing het toestel naar behoren functioneert. Indien dit niet het geval is of indien er geen updates
beshikbaar zijn, ga naar stap B.
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Binnen fabrieksgarantie
Accessoires en onderdelen waarvoor geen montagewerk benodigd is, kunnen worden aangevraagd door de Dealer via de LG Customer
Service of door het LG Onderdelenbestelformulier volledig ingevuld te mailen naar serviceparts.lg@lge.com, waarna een terugkoppeling
op de aanvraag volgt.
Indien de consument de accessoire of het onderdeel waarvoor geen montagewerk benodigd is zelf wenst te ontvangen, dient de
consument zelf contact op te nemen met de LG Customer Service.

Onderdelen en Accessoires

Onderdelen en Accessoires

Onderdelen waarvoor montagewerk benodigd is, worden uitsluitend aan een door LG geautoriseerd Service Center
geleverd, zodat LG garant kan staan voor de kwaliteit van de reparatie en/of vervanging van de onderdelen.
Accessoires die bij eerste levering ontbreken (bv. afstandsbediening) worden gratis nagestuurd.
Buiten fabrieksgarantie
Onderdelen en accessoires kunnen worden besteld door:
• Dealer: bij een van onze Parts distributeurs (zie pagina 29 voor de Contactgegevens)
• Consument: bij een Dealer of een Parts distributeur
Ook buiten de fabrieksgarantie worden onderdelen waarvoor montagewerk benodigd is aan een door LG geautoriseerd Service Center
geleverd, zodat LG garant kan staan voor de kwaliteit van de reparatie en/of vervanging van de onderdelen.
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LG Electronics Benelux Sales B.V. (hierna: ‘LG’)  is de officiële importeur van LG consumentenproducten op de Benelux markt. LG
past de onderstaande fabrieksgarantie en serviceprocedures uitsluitend toe op consumentenproducten die binnen de Benelux
rechtstreeks bij LG, of via een door LG geautoriseerde distributeur zijn ingekocht. Fabrieksgarantie en serviceaanspraken voor
LG consumentenproducten die niet door LG op de markt zijn gebracht, dienen direct bij de leverancier van het product te worden
aangemeld.
Voor producten die een defect vertonen binnen de garantietermijn en -voorwaarden, gelden de volgende herstelmogelijkheden,
uitsluitend na beoordeling door LG:
1. Een kosteloze reparatie
2. Een kosteloze vervanging van het product
Om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie dient de volgende informatie te worden verstrekt:
• Een (niet-handgeschreven) aankoopbewijs (bij demonstratiemodellen een kopie aankoopbewijs)
• Productcode (vermeld op de productsticker op de zijkant/achterzijde van het product)
• Serie-/IMEI-nummer
• Uitgebreide klachtomschrijving
Fabrieksgarantietermijn
LG garandeert de goede werking van haar originele consumentenproducten volledig voor de per product aangegeven periode
(fabrieksgarantietermijn). Voor alle consumentenproducten bedraagt deze periode twee jaar, tenzij anders aangegeven. De
fabrieksgarantietermijn gaat in op de datum van aankoop door een consument. De fabrieksgarantie heeft geen invloed op de
wettelijke rechten van de consument of de wettelijke verplichtingen van de verkoper
ten opzichte van de consument.

Fabrieksgarantievoorwaarden
De fabrieksgarantie van LG dekt alleen fabricagefouten. Op verbruiksaccessoires kunnen afwijkende garantietermijnen
en -voorwaarden van toepassing zijn. De fabrieksgarantie is niet geldig in onder andere de volgende gevallen:
• Indien het defect (op enigerlei wijze) is veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, vervalsing,
ontvreemding en/of diefstal van onderdelen, onjuiste afstelling of aanpassingen aan het toestel
• Indien wijzigingen (inclusief wijzigingen in de soft-/firmware) en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd
door niet-door-LG-geautoriseerde personen
• In geval dat het serienummer van het product is verwijderd
• Indien de in de gebruikershandleiding aangegeven onderhoudsinstructies niet zijn opgevolgd
• In geval van reparatie veroorzaakt door onjuiste en/of onvakkundige installatie in de gebruiksomgeving
• In geval van storingen en/of schade veroorzaakt door externe randapparatuur die met het product gebruikt wordt
of daarmee in verband staat en die niet door LG geleverd of geadviseerd wordt
• In geval van reparatie van een huishoudelijk product dat voor commerciële of professionele doeleinden wordt gebruikt
• In overige gevallen zoals beschreven in de garantiebepalingen in de gebruikershandleiding van het product

Algemene Garantie- en Servicevoorwaarden

Algemene Garantie- en Servicevoorwaarden

Indien tijdens een reparatie blijkt dat de storing niet reproduceerbaar is (No Failure Found = NFF) of indien één van bovenstaande
bepalingen van toepassing is, worden kosten in rekening gebracht.
Demonstratiemodellen
Op producten die voor demonstratiedoeleinden in gebruik zijn is de algemene fabrieksgarantie van toepassing.
Voor deze producten geldt dat de garantietermijn ingaat op de datum waarop het product door LG is gefactureerd.
Op producten die na demonstratiegebruik worden doorverkocht aan consumenten is een beperkte
fabrieksgarantie van toepassing. Voor deze producten geldt een maximale fabrieksgarantietermijn
van 30 maanden, gerekend vanaf de productiedatum. De Dealer is verplicht om de consument
correct te informeren over de verstreken gebruiksduur van het demonstratieproduct.
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1. Bijdrage van LG in de reparatiekosten
De door LG geautoriseerde Service Centers voeren ook reparaties uit aan producten waarvan de garantietermijn is
verstreken. Na ontvangst van een serviceverzoek verstrekt het door LG geautoriseerde Service Center de
consument een prijsopgave van de te verwachten reparatiekosten.
Voor reparaties buiten de fabrieksgarantietermijn draagt LG, als tegemoetkoming aan de consument, in de regel
bij in de reparatiekosten. De hoogte en aard van deze bijdrage zijn uitsluitend ter beoordeling aan LG Service en
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de vaststelling van de bijdrage neemt LG de gangbare normen
binnen de branche en het Nederlandse, Belgische en Europese consumentenrecht in acht. Het door LG
geautoriseerde Service Center vraagt deze bijdrage aan bij LG Service en specificeert deze in de prijsopgave.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de reparatiekosten dient altijd een aankoopbewijs te worden overlegd.
2. Korting van LG bij een omruiling
Indien reparatie niet mogelijk blijkt of indien een product voor de derde keer ter reparatie wordt aangeboden, doet LG de
consument een omruilvoorstel (eventueel met beperkte bijbetaling). Hierbij wordt de consument een nieuw
LG product aangeboden dat qua technische specificaties overeenkomt met het vorige LG product. In de meeste gevallen is
dit een opvolgend model waarin de laatste technologische noviteiten binnen de betreffende productrange zijn verwerkt.

Afhankelijk van de leeftijd en de verwachte levensduur van het product geeft LG de consument in de regel een korting op de
aanschaf van het nieuwe product. De hoogte van deze korting en de aard van het omruilvoorstel zijn geheel ter beoordeling aan
LG Service. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. LG hanteert hierbij binnen de branche en het Nederlandse, Belgische
en Europese consumentenrecht gangbare berekeningen voor levensduuren gebruiksgenot. Op het vervangende product geeft LG
opnieuw twee jaar fabrieksgarantie.
Om in aanmerking te komen voor een korting bij omruiling dient altijd een aankoopbewijs te worden overlegd.
3. Omruiling door de Dealer (creditering aan de Dealer)
Indien een product waarvan de garantietermijn is verstreken niet gerepareerd kan worden en er redelijkerwijs geen geschikt
vervangend LG product voor omruiling binnen een redelijke termijn beschikbaar is, zal LG in het uiterste geval overgaan tot
creditering aan de Dealer, waarbij, afhankelijk van de leeftijd en de verwachte levensduur van het product, door LG een restwaarde
van het product wordt vastgesteld. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• Het product is ter reparatie aangeboden aan een door LG geautoriseerd Service Center.
• Na overleg met LG Service is vastgesteld dat reparatie niet mogelijk is.
• Creditering van de restwaarde aan de Dealer vindt plaats nadat de consument een passende oplossing is
geboden en het defecte product door LG retour is ontvangen.
• Voor producten met Directe Omruilservice geldt een afschrijvingstermijn van twee jaar, waardoor
restwaardecreditering na de garantietermijn niet van toepassing is.

Algemene Garantie- en Servicevoorwaarden

Buiten de fabrieksgarantietermijn
LG ziet het als haar verantwoordelijkheid om ook na het verstrijken van de fabrieksgarantietermijn de consument
een optimale service te verlenen. Voor producten die buiten de garantietermijn vallen, is de procedure als volgt:
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Aankoop door een consument
Onder DOA wordt verstaan een technisch (garantie)defect aan het product (geen schades, manco etc.) dat zich openbaart direct,
maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen (DOA-termijn), na aankoop door een consument, op basis van normaal gebruik. Onder
normaal gebruik wordt verstaan het particulier gebruik van een product in overeenstemming met aard, doel en specificaties van het
betreffende product, gedurende de periode waarin het product gebruikt is. Het aankoopbewijs van de consument is bepalend bij het
vaststellen van de DOA-termijn.

DOA (Dead On Arrival)

DOA (Dead On Arrival)

In geval van DOA levert de Dealer de consument, na korte inspectie van het product, direct een nieuw LG product.
Demonstratiemodellen
Ook een product dat voor demonstratiedoeleinden door de Dealer in gebruik is genomen, kan onder DOA vallen.
Hiervoor geldt eveneens dat het een technisch (garantie)defect aan het product betreft, dat zich uiterlijk binnen 3 maanden na
aankoop openbaart. De inkoopfactuur van de Dealer is hierbij bepalend om de DOA-termijn vast te stellen.
Maximale DOA-termijn
Naast de hierboven beschreven reguliere DOA-termijn geldt een maximale termijn waarbinnen een DOA zich kan openbaren. LG
hanteert hiervoor de volgende voorwaarden:
• Voor alle producten, m.u.v. mobiele telefoons, is de maximale DOA-termijn 6 maanden, gerekend vanaf de productiedatum,
voortkomend uit de voorraad van de Dealer of LG distributeurs en niet eerder in gebruik genomen geweest.
• Voor mobiele telefoons is de maximale DOA-termijn 3 maanden, gerekend vanaf de productiedatum
• Indien er sprake is van een verlengde DOA-termijn, levert de Dealer aan LG een degelijke onderbouwing
en documentatie op basis waarvan wordt aangetoond dat een verlengde DOA-termijn van toepassing is.
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Aanmelden DOA
Voor het aanmelden van een DOA gelden de volgende procedures en voorwaarden:
1. Grotere producten bij LG RMA
Grotere Home Appliance producten en alle Televisies vanaf 36” kunnen worden aangemeld door een volledig ingevuld LG
Dealer Retourformulier (zie hiervoor de LG Dealer Serviceformulieren verderop in deze brochure) te mailen naar rma.lgbenelux@lge.
com.

LG of een door LG geautoriseerd Service Center zal hierop een fysieke en technische controle uitvoeren. Let op:
bij geconstateerde afwijkingen van de DOA-voorwaarden zal LG de DOA-aanvraag (evt. op voorhand) afwijzen.
Het product dat niet voor DOA in aanmerking komt, wordt (evt. na reparatie) aan de Dealer geretourneerd.
Creditering via distributeurs
De Dealer dient bij aanvraag op het LG Dealer Retourformulier duidelijk te vermelden bij wie het product is
ingekocht (leverancier). Indien een product niet rechtstreeks bij LG is ingekocht, bijvoorbeeld via een door
LG geautoriseerde distributeur, is directe creditering vanuit LG aan de Dealer niet mogelijk en vindt creditering
plaats via de opgegeven distributeur (leverancier). Overigens zijn hierbij de algemene garantie- en
DOA-voorwaarden onverminderd van toepassing.

DOA (Dead On Arrival)

Uitgesloten van DOA is schade aan producten die onder andere is ontstaan:
• Tijdens opslag en/of vervoer van het product na aflevering van het product door LG
• Door onjuiste afstelling en/of onoordeelkundig handelen
• Door vallen en/of stoten van het product tijdens en/of na ingebruikname

2. Overige producten bij een door LG geautoriseerd Service Center
Alle producten die niet onder punt 1 zijn gespecificeerd, kunnen in geval van DOA direct naar een door LG  geautoriseerd Service
Center
worden opgestuurd. Raadpleeg pagina’s 6 t/m 13 bij welk Service Center u het product kunt aanmelden.
Samenvatting DOA-voorwaarden
Een DOA-aanvraag dient aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen, hieronder in het kort nogmaals
vermeld:
1. Volledig en juist ingevuld LG Dealer Retourformulier, te sturen via e-mail naar rma.lgbenelux@lge.com
2. Product heeft een technisch (garantie)defect (geen schade, manco etc.)
3. Defect heeft zich geopenbaard binnen de DOA-termijn, gerekend vanaf de aankoopdatum
4. Kopie aankoopbewijs wordt meegeleverd
5. Product bevindt zich in originele verpakking en is compleet (incl. alle accessoires)
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LG Dealer Serviceformulieren

Schade en/of beschadigingen aan een product en/of de verpakking vallen niet onder de DOA-voorwaarden van LG en kunnen niet als zodanig
worden aangemeld. In voorkomende gevallen is de schadeprocedure, zoals hieronder beschreven, van toepassing.

Voor een efficiënte en snelle service-afhandeling stelt LG aan de Dealer de volgende serviceformulieren beschikbaar:
• LG Dealer Retourformulier (rood)
Te gebruiken voor het aanmelden van retouren, DOA en schade
• LG Dealer Reparatieformulier (blauw)
Te gebruiken voor het aanmelden van een serviceverzoek
• LG Dealer Onderdelenbestelformulier (groen)
Te gebruiken voor het bestellen van onderdelen en accessoires

Transportschade
Hieronder wordt schade verstaan die is ontstaan tijdens het transportproces, waarbij zichtbaar beschadigingen aan de
verpakking zijn ontstaan:
• LG kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor transportschade, ontstaan gedurende het transporttraject tussen het centrale magazijn
van LG en het magazijn van de eerste ontvanger voor schade.
Voor schades ontstaan na aflevering en aanvaarding door de eerste ontvanger kan LG geen aansprakelijkheid aanvaarden
• Transportschade dient direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, na aflevering door LG te worden gemeld
• Indien binnen 24 uur geen melding van transportschade wordt gemaakt, veronderstelt LG dat de ontvanger
de producten in goede staat heeft ontvangen

Schade / Serviceformulieren

Schade

Deze formulieren zijn te downloaden via de LG Service Portal: www.lgserviceportal.nl of www.lgserviceportal.be.
Inlogcodes voor de LG Service Portal kunt u eveneens via dezelfde link aanvragen.

Productschade
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee schadegevallen:
• Productschade met schade aan de verpakking:
In geval van zichtbare beschadigingen aan de verpakking, zijn de onder Transportschade beschreven voorwaarden van toepassing.
• Productschade zonder schade aan de verpakking:
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat zich tijdens het productieproces onvolkomenheden hebben voorgedaan en dat een
product met lichte beschadigingen (bijvoorbeeld krassen) in de verpakking terecht is gekomen. In dergelijke gevallen zal LG Service het
product crediteren. Onder lichte beschadigingen worden bijvoorbeeld krassen, kleine deukjes e.d. verstaan. Breuken of val- of stootschade
vallen hier niet onder (ook niet indien de verpakking geen sporen van schade vertoont).
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LG Geautoriseerde Service Centers
LG werkt samen met onderstaande geautoriseerde Service Centers. Raadpleeg de voorgaande pagina’s om te
bepalen welk Service Center en welke serviceprocedure voor uw product van toepassing is:

LG Parts Distributeurs

Nederland

Nederland
CE Repair Dordrecht
Daltonstraat 25
3316 GD Dordrecht
www.cerepair.nl

CE Repair Branded Services
Nijverheidsweg 19
3641 RP Mijdrecht
www.cerepair.nl

Teleplan
Werner von Siemensstraat 17
2712 PN Zoetermeer
www.teleplan.com
Mobile Communications

Z.E.S. Goes
Pearyweg 1
4462 GT Goes
www.zes-goes.nl

CE Repair Beringe
Schoorgras 20
5986 PK Beringe
www.cerepair.nl

België / Luxemburg
Servilux
Zeilstraat 12
3500 Hasselt (BE)
www.servilux.be

Contactgegevens

LG Contactgegevens

Home Appliances

Beekman

Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
Tel: 055 5381100
www.beekman.nl

Overige productcategorieën

ASWO Services Nederland

Hassinkweg 18
7556 BV Hengelo
Tel: 074 249 20 20
www.aswo.nl

Home Appliances

Elka Pieterman Belgique BVBA

Vosveld 142110
Wijnegem
Tel: 03/326 32 40
www.elkapieterman.be

Overige productcategorieën

Vedelec

Bergensesteenweg 745
1502 Lembeek (Halle)
Tel: 02361 28 10
www.vedelec.be

België / Luxemburg
E-Care
7 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg (LU)
www.e-care.lu

Teleplan
Kempischesteenweg 293 bus 21
3500 Hasselt (BE)
www.teleplan.com
Mobile Communications
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Volg ons op Social Media (voor consumenten)

www.twitter.com/LG_WEBCARE_NL
www.twitter.com/LG_NIEUWS_NL
www.youtube.com/lgnederland
www.facebook.com/lgbenelux

Vind het laatste nieuws, documenten & procedures op
onze LG Service Portal via:
www.lgserviceportal.nl
www.lgserviceportal.be
2014 Disclaimer: onjuistheden en wijzigingen voorbehouden.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of gedeeld
met derden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook.

LG Dealer Service Brochure
NEDERLAND

BELGIË / LUXEMBURG

Service of Reparatie
LG Customer Service
LG Customer Service
Tel: 0900 543 5454
E-mail: dealers.lgbenelux@lge.com

Tel: +32 (0)15 200 255
E-mail: dealers.lgbenelux@lge.com

Retouren, DOA of Schade
LG Service
LG Service
E-mail: rma.lgbenelux@lge.com

E-mail: rma.lgbenelux@lge.com

Onderdelen (onder garantie)
LG Customer Service
LG Customer Service
Tel: 0900 543 5454
E-mail: serviceparts.lg@lge.com

Tel: +32 (0)15 200 255
E-mail: serviceparts.lg@lge.com

LG Dealer Servicelijn
Tel: 020 456 32 10
--

