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Brink Climate Systems B.V. garandeert dat dit toestel is samengesteld uit eerste
klas materialen en nauwkeurig vervaardigde onderdelen. Met in acht name
van de onderstaand vermelde bepalingen, verzekeren wij een juiste werking
van dit toestel onder normale omstandigheden.
GARANTIE
Indien, ondanks alle aan de producten bestede zorg, aanspraak op
garantie moet worden gemaakt, is Brink Climate Systems B.V. bereid, binnen
de aangegeven periode, voor de defecte onderdelen vervangende onderdelen
te verstrekken.
GARANTIETERMIJN
De duur van de garantie bedraagt:
• 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toepassing is.
• 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.
Bovenstaande geldt alleen als de registratiekaart binnen één maand na
installatiedatum is geretourneerd aan Brink Climate Systems.
GARANTIEBEPALINGEN
De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter
plaatse of voor onderhoud aan het toestel. Deze garantie geldt uitsluitend
voor toestellen welke in Nederland zijn geplaatst.

De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:
• Gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
• Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
• Onoordeelkundige behandeling.
• Enige tekortkoming in of onoordeelkundig onderhoud.
• Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.
registreren
Het registreren van het serienummer van het toestel dient binnen één
maand te worden gedaan via de website www.mijnbrink.nl of door het retourneren van de antwoordkaart ‘Registreren voor garantie’ aan Brink Climate
Systems. Bij achterwege blijven hiervan geldt de productiedatum.
Mocht u reden tot klachten hebben, wend u dan tot uw installateur. Hij zal
zorgdragen voor een goede behandeling, zonodig gesteund door de Serviceafdeling van Brink Climate Systems.
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