10 JAAR
GARANTIE
INTERSTUHL STAAT VOOR INNOVATIEVE ZITOPLOSSINGEN “MADE
IN GERMANY“. WIJ ONTWIKKELEN STOELEN DIE DE MENS EEN
OPTIMAAL VOORDEEL BIEDEN. ZOWEL IN TECHNISCH, ESTETHISCH,
ERGONOMISCH, ECOLOGISCH ALS IN ECONOMISCH OPZICHT. KWALITEIT
EN DUURZAAMHEID KOMEN BIJ ONS OP DE EERSTE PLAATS. WIJ ZIJN
OVERTUIGD VAN DE BETROUWBAARHEID VAN ONZE ZITOPLOSSINGEN.
OP DAT GEBIED ACCEPTEREN WIJ GEEN ENKEL COMPROMIS.

DAARDOOR KUNT U NU PROFITEREN VAN 10 JAAR GARANTIE.

VOOR ALLE PRODUCTEN* EN ONDERDELEN VAN INTERSTUHL GELDT
EEN GARANTIE VAN 10 JAAR. OOK OP GASVEREN & MECHANIEKEN.
DEZE GARANTIE GELDT VOOR ALLE GARANTIEPRODUCTEN DIE NA
1 FEBRUARI 2016 DOOR INTERSTUHL ZIJN GEPRODUCEERD.

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Brühlstrasse 21, D 72469 Meßstetten-Tieringen, interstuhl.de

ENJOY SEATING PERFORMANCE

*Uitgesloten van de 10-jaars garantie zijn e lektronisch-digitale producten. Hiervoor gelden afzonderlijke garantievoorwaarden.

INTERSTUHL GARANTIEBEPALINGEN
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG („INTERSTUHL“)
verleent garantie onder de volgende voorwaarden voor
de hier gedefinieerde garantieproducten.
De garantie is een aanvulling op eventuele wettelijke
of contractuele rechten van de garantierechthebbenden en laat deze onverlet.
Garantieproducten zijn alle producten van INTERSTUHL
met uitzondering van elektronisch-digitale producten zoals bijvoorbeeld sensoren.
Deze garantie geldt voor alle garantieproducten die na 1
februari 2016 door Interstuhl zijn geproduceerd. De productiedatum blijkt uit een etiket op de onderkant van het
product.
De garantie geldt voor garantieproducten die in Duitsland
worden gebruikt.
Alleen de eigenaar van het garantieproduct kan aanspraak
maken op deze garantie. Andere personen kunnen geen
aanspraak maken op deze garantie.
Er is sprake van een garantiegeval wanneer een garantieproduct binnen de garantielooptijd een defect vertoont
en er geen sprake is van garantie-uitsluiting.
De volledige garantie duurt drie jaar vanaf de productiedatum. De langetermijngarantie strekt zich vervolgens uit
van het vierde jaar tot aan het einde van het decennium
vanaf de productiedatum.
Aanspraak op de garantie is uitgesloten als
•

het defect te wijten is aan onjuiste installatie, ingebruikname of vervoer door of in opdracht van de
garantierechthebbende, een onjuiste ingreep (bijv.
poging tot reparatie) in het garantieproduct door de
garantierechthebbende of niet door een door INTERSTUHL geautoriseerde derde partij, schending van
de veiligheidsvoorschriften, gebruikershandleiding
en installatienormen, overmacht (onweer, blikseminslag, overspanning, brand enz.),

•

het defect te wijten is aan gebruikelijke slijtage, natuurlijke slijtage of milieu-invloeden of

•

als het defect te wijten is aan een door de garantierechthebbende gewenste afwijking van de serieproductie of van het hem ter beschikking gestelde
materiaal.

Als er garantie wordt verleend, zal INTERSTUHL het defect – naar eigen keuze – op haar kosten herstellen door
reparatie van het garantieproduct bij INTERSTUHL, een
handelaar of de garantierechthebbende of door levering
van nieuwe of gerenoveerde onderdelen. Vervangen onderdelen worden het eigendom van INTERSTUHL.
Mocht bij controle door INTERSTUHL blijken dat er geen
sprake is van garantie, en wordt dit onderkend door de
garantierechthebbende, dan kan INTERSTUHL voor controle en behandeling servicekosten in rekening brengen
conform de op dat moment actuele prijslijst.
Om de garantie te kunnen verlenen heeft INTERSTUHL
de volgende gegevens nodig:
Beschrijving van het defect, modelnaam, modelnummer,
opdrachtnummer, zo nodig pakbon resp. factuur. Deze
gegevens over de stoel- resp. tafelmodellen zijn bij ieder
product af te lezen van het etiket aan de onderkant van
het artikel. Zonder deze gegevens kan INTERSTUHL geen
garantie verlenen. Verlening van de garantie verloopt nog
sneller en eenvoudiger als INTERSTUHL een foto en/of
een korte video krijgt toegestuurd samen met de hierboven genoemde gegevens.
Om aanspraak te maken op garantie moeten deze gegevens worden gestuurd naar:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21 , 72469 Meßstetten-Tieringen
Duitsland
Telefax +49 7436 871-88709
E-Mail: info@interstuhl.com
Het vervoer van het garantieproduct naar INTERSTUHL
moet plaatsvinden in de originele of een gelijkwaardige
verpakking.
Deze garantie is onderhevig aan het Duitse recht. Indien
de koper een handelaar is in de zin van het Duitse handelsrecht, een publiekrechtelijk rechtspersoon is of een
publiekrechtelijk beleggingsfonds, dan is de exclusieve – ook internationale – bevoegdheid voor alle uit de garantie direct of indirect voortvloeiende geschillen aan het
hoofdkantoor van INTERSTUHL in Meßstetten-Tieringen.
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