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  Reparaties aan elektrische apparaten (vervangen van het netsnoer) mogen uitsluitend 
door geïnstrueerde vakmensen worden uitgevoerd. Bij ondeskundige reparaties vervalt de 
garantie en wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

 Als het netsnoer is beschadigd moet het door de producent, zijn officiële servicepartner of 
door een gekwalificeerd persoon worden vervangen om schade te vermijden.

 Neem het apparaat nooit in gebruik als een kabel of stekker is beschadigd, na storing van het
apparaat, als het apparaat is gevallen of op andere wijze is beschadigd (krassen/breuken in 
de behuizing).

 Gebruik geen scherpe, krassende voorwerpen of bijtende chemicaliën.
 Afgeschreven apparaat direct onbruikbaar maken (netsnoer doorknippen) en via de hiervoor 

bestemde afvoerkanalen afvoeren.
 Elektrische apparaten niet via het huisvuil afvoeren maar maak gebruik van de officiële 

recyclingstations, indien aanwezig.
 Dit apparaat mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Geef dit apparaat bij de 

hiervoor bedoelde verzamelstations af! Het verzamelen en recyclen van elektrisch en 
elektronisch afval spaart het milieu!

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Voer de verpakking milieuvriendelijk af naar de 
recycling.

 Als elektrische apparaten ongecontroleerd worden afgevoerd, kunnen tijdens hun ontbinding 
gevaarlijke stoffen via het grondwater in de voedselketen komen, of kan de flora en fauna 
voor jaren worden belast.

REPARATIES/AFVOEREN

62



 

 

2 JAAR GARANTIE

Tijdens de garantieperiode van twee jaar vanaf de aankoop van het apparaat verzorgen wij de 
reparatie van een apparaat of oven, waarbij een fabricagefout is vastgesteld, of (naar eigen 
goeddunken) de vervanging hiervan door een gerepareerd product, zonder hiervoor kosten voor 
de onderdelen of arbeidsloon in rekening te brengen.
AFGEZIEN VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIE AANVAARDT Coplax VOOR DE TIJD AANSLUI-
TEND OP DE GARANTIEPERIODE GEEN ANDERE STILZWIJGENDE GARANTIE OF TOEZEGGING 
OVER DE GANGBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEKE TOEPASSING MET 
BETREKKING TOT HET PRODUCT. Coplax repareert of vervangt het product in het kader 
van garantie volgens eigen goeddunken. Er ontstaat GEEN tegoed. De bovengenoemde 
rechtsmiddelen vormen uw enige rechtsmiddelen bij schending van de bovengenoemde garantie. 

WIE HEEFT RECHT OP GARANTIE?
De eerste eigenaar van een Coplax-apparaat in privébezit, die een gedateerd aankoopbewijs in de 
vorm van een rekening of kwitantie kan overleggen, heeft recht op garantie. De garantie is niet 
overdraagbaar. Voor teruggave van de eenheid dient een kopie van het gedateerde originele aan-
koopbewijs per fax, e-mail of post te worden toegezonden. Voeg het artikel- en typenummer 
van het apparaat en een gedetailleerde beschrijving van het probleem bij (bij voorkeur getypt of 
uitgeprint). Doe de beschrijving in een envelop of omslag en plak deze voor verzegeling van de 
verpakking direct op het apparaat. Breng geen wijzigingen of opschriften aan op de originele 
verpakking. 

 
NIET BIJ DE GARANTIE INBEGREPEN:
Onderdelen die normaliter moeten worden vervangen, zoals ontkalkingspatronen, «Clean Cube», 
actiefkoolfilter, kousfilter en overige regelmatig te vervangen onderdelen, tenzij zich hier-
bij een materiaal- of verwerkingsfout voordoet.
 Schade, uitval, verlies of verslechtering als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik, 

gebruik dat niet aan de voorschriften voldoet, nalatigheid, ongeval, fouten bij installatie, 
opstel-ling en gebruik, ondeskundig onderhoud, onbevoegde reparatie, belasting onder 
inadequate temperaturen of condities. Dit omvat onder andere schade als gevolg van 
ondeskundig gebruik van etherische oliën of waterzuiverings- of reinigingsmiddelen.

 Schade als gevolg van ontoereikende verpakking of foutieve behandeling door vervoerders bij 
productretournering.

 Foutieve inbouw of verlies van toebehoren, sproeier, geurstofreservoir, watertankdeksel etc.
 Kosten voor verzending en vervoer naar reparatielocatie en terug.
 Directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van enigerlei aard, waaronder winstderving of 

andere bedrijfsverliezen.
 Transportschade aan een eenheid die door één van onze dealers is geleverd. Neem 

rechtstreeks contact op met de dealer.
Deze garantie geldt niet voor schade of defecten die terug te voeren zijn op het niet naleven van 
de specificaties van Coplax AG met betrekking tot installatie, gebruik, toepassing, onderhoud of 
reparatie van het Coplax-apparaat.
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