.

GARANTIE VOORWAARDEN

Eventuele servicekosten als gevolg van de
clausule “Uitsluitingen” zullen worden
gefactureerd aan de klant.

Garantievoorwaarden
Bij klachten of vragen gelieve te bellen naar:
Dekking en gebied:
De wettelijke garantie is van toepassing
op alle producten.
Onderstaande
garantievoorwaarden
gelden voor producten van Mmtc Benelux
B.V. onder de merken:
Mmtc Benelux ,Axxo, Studio Tab en alle
andere “huismerken” van Mmtc Benelux
B.V. die verkocht worden in de EU.
(hierna te noemen de “eigen merk
producten” of “product”) en waarvoor
expliciet op het product garantie is
verleend.
Garantietermijn:
Mmtc Benelux B.V. garandeert binnen de
garantietermijn dat het product vrij is van
materiaal- en fabricagefouten bij normaal
gebruik,
indien
installatieen
onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd en
normale opslag (met opslag wordt
bedoeld de toestand waarbij het product
niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld
is).
De garantietermijn gaat in op de datum
van aankoop in de winkel door de
oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor
verschillende producten en onderdelen
van
producten
gelden
afwijkende
garantietermijnen. Op (de verpakking
van) het door U aangeschafte product
treft U de geldende garantietermijn aan.
Uitsluitingen:
Deze garantie geldt niet voor: (a) slijtage,
corrosie, verkleuring en veroudering ten
gevolge van normaal gebruik en normale
opslag; (b) schade ten gevolge van
verkeerd
en/of
onoordeelkundig
onderhoud; (c) schade die wordt
veroorzaakt aan het product door externe
oorzaken zoals brand, water, damp,
vloeistof, ijs, verkeerde toepassing,
vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik
(waaronder mede begrepen het gebruik
in strijd met de door Mmtc Benelux B.V.
gegeven instructies) of misbruik; (d) op
verbruiksartikelen
en
vervangbare
onderdelen
waaronder accu’s
en
batterijen .(1 jaar garantie) .
Inroepen van de garantie:
Indien je een beroep wil doen op deze
garantie dan dien je de consumenten
service desk van de Mmtc Benelux in
kennis te stellen van het gebrek binnen
een redelijk termijn nadat het gebrek is
ontdekt, doch in elk geval voor afloop van
de garantietermijn. Ook kun je contact
opnemen met de winkel. Bij het inroepen
van de garantie dient het product (of het
gebrekkige onderdeel) en de originele
aankoop-kassabon overlegd te worden.
Beperking van de aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van Mmtc Benelux
B.V. is beperkt tot de kosten van
reparatie en/of vervanging van het
product onder garantie. Bij een
vervanging van het product start de
garantiedatum bij de aankoop van het
originele product. In elk geval, en
voorzover wettelijk toegestaan in het land
van aanschaf van het product, is Mmtc
Benelux B.V. niet aansprakelijk voor
winstderving, gevolgschade, indirecte
schade of andere bijzondere vormen van
schade.
Deze garantie laat in elk geval Uw
wettelijke rechten als consument onverlet
en is uitsluitend geldig en juridisch
afdwingbaar in het land waar het product
is aangeschaft.

Afdeling support.
Telnr.-NL:+31-(0)76-5441114
Telnr.- BE:+32-(0)3-8084568
Telnr.-D:+49-(0)69-96758480
U kunt ook mailen naar:
support@mmtc-benelux.com

Beperkte Garantie
Produkt :
Model Nummer :
Garantie periode : 2 jaar vanaf
datum aankoop.
Naam Koper :
Adres :
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Datum aankoop:
Gekocht bij:
Reden Service:

Mmtc Benelux
Florijnstraat 20
4879 AH
Etten Leur
Tel:076-7511028
Fax:076-7511029
E-mail:support@mmtcbenelux.com

