GARANTIE VOOR KIDS UP
LEVENSLAGE BEPERKTE GARANTIE
Tijdens de levensduur van uw product, vanaf de dag van aankoop, zal Pride kosteloos en naar eigen oordeel ieder
van de volgende onderdelen repareren of vervangen aan de oorspronkelijke koper, als na onderzoek door een
bevoegd vertegenwoordiger van Pride blijkt dat er materiaal- en/of afwerkingsfouten bestaan:
Structurele frame-onderdelen, inclusief:
Zijframes

Kruisframes

EENJARIGE BEPERKTE GARANTIE
Gedurende een (1) jaar na aankoop garandeert Pride dit product, voor zover het eigen fabrikaat is, tegen
materiaal- en afwerkingsfouten bij normaal gebruik door de oorsponkelijke koper. Onze enige aansprakelijkheid
is het repareren of vervangen van onderdelen die onder de garantie vallen. Dit is het exclusieve rechtsmiddel
voor vervolgschade.
UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE
De garanties hierin gespecificeerd zijn niet van toepassing indien een productonderdeel niet aan de voorwaarden
van de garantie voldoet door ongeval, veronachtzaming, verkeerd gebruik, onjuist vervoer dat geregeld is door
de koper of zijn vertegenwoordiger, of door oorzaken anders dan normaal gebruik, inclusief bediening in strijd
met de gebruiksaanwijzingen van Pride, of indien een ander persoon dan een bevoegde medewerker van Pride,
een rehab-verzorger van Quantum, of een bevoegde vertegenwoordiger dit product wijzigt, aanpast, repareert of
er enig verwant onderhoud aan uitvoert.
Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen die eventueel vervanging vereisen door normaal gebruik en
slijtage.
Stof
Banden, binnenbanden en wielen
Bekleding en zitting
Omstandigheden die buiten de controle van Pride vallen
Arbeid, onderhoud, transport en andere kosten veroorzaakt door reparatie van het product, tenzij uitdrukkelijk
VAN TEVOREN goedgekeurd door Pride Mobility Products
Reparaties en/of aanpassingen van enig onderdeel zonder uitdrukkelijke toestemming van Pride
Uitsluitingen betreffen tevens onderdelen met schade veroorzaakt door:
Vervuiling
Misbruik, verkeerd gebruik, ongeval of veronachtzaming
Commercieel gebruik of gebruik dat anders is dan normaal
Onjuiste bediening, onderhoud of opslag
ONDERHOUDSCONTROLE EN ONDERHOUD ONDER DE GARANTIE
Onderhoud dat onder de garantie valt, dient uitgevoerd te worden door een rehab-verzorger van Quantum. Stuur
geen defecte onderdelen naar Pride terug zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle vervoerskosten en
transportschade in verband met het verzenden van onderdelen ter reparatie of vervanging zijn voor rekening van
de koper.
Het niet opvolgen van de aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen in de gebruikershandleiding en op uw
Pride-product kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product en zal de productgarantie van Pride
ongeldig maken.
Er is geen andere expliciete garantie.
(vervolgd)
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GARANTIE VOOR KIDS UP
IMPLICIETE GARANTIES
Impliciete garanties, waaronder garanties voor verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel,
zijn beperkt tot een (1) jaar vanaf de aankoopdatum en voor zover wettelijk toegestaan. Alle andere
impliciete garanties zijn uitgesloten. Dit is het enige rechtsmiddel. Aansprakelijkheid voor vervolgschade onder
alle andere garanties is uitgesloten.
In sommige staten is geldigheidsbeperking op impliciete garanties, uitsluiting of beperking van incidentele of
gevolgschade neit toegestaan. Mogelijk is de bovengenoemde uitsluiting of beperking niet op un van toepassing.
OPMERKING VOOR DE CONSUMENT: Indien wettelijk toegestaan vervangt deze garantie iedere andere
garantie, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, inclusief garantie op verhandelbaarheid of geschiktheid
voor een specifiek doel. Deze garantie geeft u bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u nog andere
rechten heeft die per staat verschillen.
Vult u a.u.b. de registratiekaart voor het product in en stuur deze terug naar Pride. Dit zal Pride helpen bij het
aanbieden van optimale technische hulp en klantenservice.
Het dient duidelijk te zijn dat de koper volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de algemene veilige
bediening in de omgeving waarvoor het product is bedoeld.
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