1. Garantie van MLAP GmbH
Geachte klant,
u ontvangt op dit apparaat een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. In geval van
gebreken aan dit product heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door onze garantie die hieronder
wordt toegelicht,.

1.1. Garantiebepalingen
De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Berg de kassabon daarom goed op.
Deze bon heeft u nodig als aankoopbewijs.
Treedt binnen een termijn van drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout op, wordt het product door ons – naar ons inzicht – kosteloos gerepareerd of vervangen. Deze garantie stelt voorop dat binnen de periode van drie jaar het
defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en schriftelijk kort
wordt beschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde of een
nieuw product terug. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe
garantieperiode.

1.2. Garantieperiode en wettelijke klachten over
gebreken
De garantieperiode wordt door de vrijwaring niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen
of gerepareerde onderdelen. Beschadigingen of gebreken die eventueel al bij aankoop
aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantietermijn worden kosten in rekening gebracht.

1.3. Onvang van de garantie
Het apparaat is volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor aflevering nauwgezet gecontroleerd.
De garantie geldt voor materiaal- of productiefouten. Deze garantie dekt geen productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom als slijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of glazen onderdelen.
Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd, onjuist gebruikt of gerepareerd is.
Voor een correct gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing vermelde
instructies nauwkeurig worden nagekomen. Gebruik en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden.
Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor zakelijke
toepassingen. Bij misbruik of onjuiste omgang, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet
door ons erkende onderhoudscentrum zijn uitgevoerd, kom de garantie te vervalen.
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1.4. Afhandeling onder garantie
Om een snelle verwerking van uw verzoek te kunnen garanderen, dient u de volgende
aanwijzingen op te volgen:
• Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 12345) als bewijs voor de aankoop gereed.
• De artikelnummers vindt u op het typeplaatje, gegraveerd op het product, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
• Wanneer storingen in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst telefonisch of via ons contactformulier contact op met de hieronder vermelde onderhoudsafdeling.
Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en software downloaden.

1.5. Service
NL

Service Nederlands
Hotline
 +31 77 7999006


Ma. - Vr.:
Za. - Zo.:

09:00 - 19:00
10:00 - 18:00

Maak gebruik van het contactformulier onder: www.mlap.info/contact
BE

Service België
Hotline
 +32 2 2903192


Ma. - Vr.:

09:00 - 19:00

Maak gebruik van het contactformulier onder: www.mlap.info/contact
IAN: XXXXX
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1.6. Leverancier/producent/importeur
Let op, het volgende adres is geen servce-adres. Neem eerst contact op met het bovenstaande servicecentrum.
MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
DUITSLAND
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