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Warmup garandeert dat dit product vrij is van defecten in vakmanschap
of materialen, bij normaal gebruik en service, voor een periode van
twaalf (12) jaar vanaf de datum van aankoop door de consument indien
geïnstalleerd met een Warmup verwarmingsmat/kabel.
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Indien op enig moment tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het product
defect is, Zal Warmup het repareren of vervangen, naar keuze van Warmup. Als het
product defect is, gelieve ofwel
Retourneer het, met een factuur of ander gedateerd bewijs van aankoop, naar de plaats
waar het was gekocht,
of Neem contact op met Warmup. Warmup zal bepalen of het product moet worden
geretourneerd of vervangen.
De twaalf (12) jaar garantie geldt alleen indien het product bij Warmup binnen 30 dagen
na aankoop. Registratie kan online worden voltooid op www.warmupnederland.nl
Deze garantie dekt niet de kosten voor verwijdering of herinstallatie en is niet van
toepassing indien wordt aangetoond door Warmup dat het defect of storing is
veroorzaakt door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing, onjuiste installatie of schade
die is ontstaan terwijl het product in het bezit was van een consument. Warmup's enige
verantwoordelijkheid zal zijn om het product te repareren of te vervangen binnen de
hierboven genoemde voorwaarden. Als de thermostaat is geïnstalleerd met een nietWarmup verwarmingsmat / kabel zal een drie (3) jaar garantie van toepassing zijn. Deze
garantie strekt zich niet uit tot eventuele bijbehorende software zoals apps of portals.
WARMUP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN
OOK, INCLUSIEF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT
UIT EEN INBREUK OP ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OF ENIG ANDER
FALEN VAN DIT PRODUCT. DEZE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE
WARMUP OP DIT PRODUCT GEEFT. DE DUUR VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF
DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS
HIERBIJ BEPERKT TOT DE TWAALFJARIGE DUUR VAN DEZE GARANTIE.
Deze garantie is niet van invloed op wettelijke rechten.

