
PROCEDURE OKAI scooter aftersales (DEPOT) 

Algemene voorwaarden: 
➢ Afhankelijk van het type product en het gewicht (20kg) valt de serviceprocedure onder DEPOT (pick-up en return) of 

LOCATION (herstelling bij klant of winkelpunt). 

➢ Garantie: 2 jaar   
Slijtageonderdelen zijn niet gegarandeerd (zie gebruikershandleiding van het product; bijv. kunststof 

kuipdelen, remsysteem, spatbord, voetsteun, handgrepen, rubberen wielen of banden, binnenbanden, 

velgen. ..)  
➢ Verwerkingstijd: 5 werkdagen na ontvangst 
➢ Het is noodzakelijk dat de ontgrendelingscode van  de scooter  wordt gereset naar nul (000) wanneer aanwezig en/of 

dat de scooter niet meer geactiveerd is via een applicatie  
➢ Het te retourneren product moet compleet zijn  inclusief de oplader  

➢ Het heentransport is de verantwoordelijkheid van de winkel, extra afspraken aangaande heentransport kunnen 

gemaakt worden maar betreffen een uitzondering op de standaard garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien de 

winkel opteert voor de pick-up en return procedure zal hij een label ontvangen om het product, correct verpakt, te 

laten ophalen. 
Het is het beste om het product in de originele verpakking terug te sturen, omdat het het beschermt tegen 

schokken tijdens het transport. Aangezien dit niet altijd voorhanden is kan een beschermingsfolie 

(bubbelfolie) gebruikt worden om een product deugdelijk te verpakken voor transport. Scooters die worden 

verzonden zonder enige vorm van verpakking of beschermingsfolie en die met schade toekomen worden 

beschouwd als buiten de garantie. 

➢ Retourtransport is steeds de verantwoordelijkheid van Loop 
 

Defect onder garantie (SG)  

➢ Producten moeten worden aangemeld online op platform LOOP (www.l8p.com/emobility) met een duidelijke 

klachtomschrijving en eventueel enkele foto’s van het probleem of via emailformulier aan emobility@L8P.com  

➢ De klant ontvangt een RMA-nummer na registratie. Deze RMA-nummer moet zichtbaar op het product en de 

transportdocumenten vermeld worden 

➢ Bewijs van garantie (aankoopfactuur) moet bij de zending worden gevoegd 

➢ Producten worden gerepareerd, geruild of gecrediteerd, dit is afhankelijk van de schade en beschikbaarheid 

onderdelen.  

➢ In het geval van een defecte oplader, neemt de winkel contact op met Loop via die een vervangende oplader zal 

sturen. Deze zal per serienummer maximaal eenmalig vervangen worden 

 

Defect buiten de garantie (HG)  

➢ Producten moeten worden aangemeld online op platform LOOP (www.l8p.com/emobility) met een duidelijk 

omschrijving van probleem en eventueel enkele foto’s van het probleem of via emailformulier aan 

emobility@L8P.com 

➢ Het product ontvangt een RMA-nummer en deze RMA-nummer moet zichtbaar op het product en de 

transportdocumenten vermeld worden 

➢ Elk gewijzigd product (zowel hardware aanpassingen als softwarematige aanpassingen) wordt niet 

ondersteund onder garantie 

➢ Producten die buiten-garantie hersteld zijn worden geretourneerd met een garantie van 3 maanden 

op de herstelling. 

In geval van niet-aanvaarding van de reparatie- of omruilofferte, worden de offerte- en transportkosten  in 

rekening gebracht ter waarde van 49 euro HT waarna het product geretourneerd zal worden 
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