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Garantie

1. 
De garantie is alleen aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn 
aan fabricage- of materiaalfouten.

2. 
De garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop.
Amplifico Ltd. garandeert de oorspronkelijke koper dat de lithi-
um-ionbatterij vrij is van defecten in materiaal en / of vakmanschap 
gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van lever-
ing.

3. 
Een productiefout moet zich voordoen binnen deze beperkte ga-
rantieperiode. De klant moet dit onmiddellijk melden en voordat 
het product wordt gedemonteerd bij de klantenservice van de 
dealer. Het product moet worden teruggestuurd naar de fabrikant 
waar het is getest. Voordat u het product verzendt, moet het ver-
zoek om garantie worden ingediend bij de fabrikant.

Transportkosten worden doorberekend aan de klant.
De klant dient een korte beschrijving van het probleem en de 
kassabon bij te voegen als bewijs van de garantieperiode.

4. 
De verplichting van de fabrikant is beperkt tot de reparatie of ver-
vanging van het product. Een terugbetaling van de aankoopprijs 
is niet mogelijk zonder specifieke overeenkomst met de fabrikant.

Defecte onderdelen worden gerepareerd of vervangen door 
nieuwe onderdelen van de fabrikant.

5. 
Deze beperkte garantie dekt niet: Transportkosten, onderhoud-
skosten van het product of de installatie, inspectie of controle van 
delen van het product om welke reden dan ook, binnen en buiten 
de garantieperiode, zijn voor rekening van de klant en nooit ten 
koste van de fabrikant.

6. 
Deze garantie is niet van toepassing op ingrepen of wijzigingen 
door onbevoegde derden of de eindgebruiker, evenals onjuiste of 
inadequate installatie, het moet worden genomen volgens de in-
stallatie-instructies en mag alleen worden gebruikt zoals voorges-
chreven en gebruikt zoals beschreven door de fabrikant.

Opzettelijke of onopzettelijke schade, zoals hierboven bes-
chreven, heeft geen recht op garantie.

7. 
Er is geen aansprakelijkheid voor:

a) installatie, periodieke inspectie, onderhoud, de kosten voor de 
installatie van de gerepareerde of vervangen onderdelen.

b) De garantie dekt geen versleten onderdelen, zoals zekeringen, 
batterijen, borstels, gloeilampen, enz.

c) transportkosten, onderhoud of installatie, met betrekking tot dit 
product, om welke reden dan ook, inclusief verzending naar het 
bedrijf, binnen of buiten de garantie vallen ten laste van de klant 
of verkopende dealer en nooit voor rekening van de fabrikant .

d) verkeerd gebruik, onjuiste installatie, schade of storingen die niet 
te wijten zijn aan productdefecten, schade die het gevolg is van 
externe invloeden van welke aard dan ook, slecht onderhoud of 
reparatie, onjuiste aanpassing aan het product, met structurele 
problemen van zuilen, poorten, deuren , enz.

e) Schade veroorzaakt door vuur, vocht, water, natuurlijke fenome-
nen, onweersbuien, bliksem Radio-interferentie of interferentie 
van andere elektrische apparaten; kortsluiting als gevolg van 
een verkeerde stroomaansluiting of stroomschommelingen op 
het netwerk evenals alle andere gevallen buiten de controle van 
de fabrikant.

f) een autoschade veroorzaakt door een parkeerbarrière wanneer 
de auto-close-optie is ingeschakeld of wanneer de gebruiker de 
Parklio mobiele applicatie gebruikt om de parkeerbarrièrearm 
omhoog te brengen wanneer de auto over de slagboom gepar-
keerd staat of wanneer een gesloten slagboom wordt geraakt 
door een auto Naast de gedrukte instructies in de gebruiker-
shandleiding, vindt u op de link de instructies voor het juiste 
gebruik van de Parklio mobiele applicatie en alle verbonden 
services.

g) Radiostoring of storing van andere elektrische apparaten; kort-
sluiting als gevolg van een verkeerde stroomaansluiting of 
stroomfluctuaties op het netwerk en alle andere gevallen buiten 
de controle van de fabrikant.

8. 
De garantie is afhankelijk van de naleving van de technische ken-
merken en correcte, juiste installatie volgens de instructies.

Veiligheidsnormen en een juiste toepassing van de gebruik-
saanwijzing zijn van fundamenteel belang.

De garantie vervalt snel worden aangetoond in de beoordeling van 
het product, manipulatie of misbruik.


