GARANTIEDOCUMENT MEDLINE® & CARELINE®

LINAK® biedt zijn klanten garantie voor defecten in MEDLINE & CARELINE-producten (de ‘producten’) in overeenstemming
met de onderstaande beperkingen (de ‘garantie’):

1. Garantie

LINAK garandeert gedurende een periode van 60 maanden vanaf de productie van MEDLINE & CARELINE-producten dat de
producten voldoen aan schriftelijke specificaties en bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaal- en fabrieksfouten.
Op batterijen rust een garantie van niet meer dan 12 maanden. Hierna de ‘garantieperiode’ genoemd.
De productiedatum staat vermeld op het productlabel op het product.
De garantie die wordt gegeven door LINAK sluit, expliciet of impliciet, alle andere garanties uit en komt hiervoor in de plaats,
inclusief garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, ongeacht of dat betrekking heeft op het
product of als gevolg van wetten, gewoonten, gedrag, gebruik of handel. Het bovenstaande is niet van toepassing voor zover
garantie niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

2. Garantieclaims

Si descubre defectos en función de lo estipulado en esta Garantía, dentro del Período de garantía, deberá informar a Indien
u binnen de garantieperiode defecten ontdekt die onderhevig zijn aan de garantie, moet u LINAK schriftelijk op de hoogte
stellen van dergelijke veronderstelde defecten en moet het product vervolgens worden verzonden naar LINAK of een ander
adres zoals bepaald en aangewezen door LINAK, met vracht en verzekering betaald door de verzender, vergezeld van een
beschrijving van de reden van retourzending.
Indien LINAK accepteert dat het product defect is krachtens deze garantie en binnen de garantieperiode een klacht is ingediend,
zal LINAK naar eigen inzicht dergelijke defecte producten kosteloos vervangen of repareren, of crediteren. Indien producten
door LINAK worden vervangen of gerepareerd, zal LINAK voor eigen kosten de nieuwe of gerepareerde producten aan u
verzenden.
Reparatie onder de garantie wordt in geen enkel geval uitgevoerd buiten de bedrijfslocatie van LINAK.
Indien de analyse van het defect door LINAK aantoont dat het geretourneerde product niet defect is krachtens deze garantie,
mag LINAK het product voor uw kosten en risico retourneren en kosten in rekening brengen voor de tijd en materialen die zijn
gebruikt voor analyse van het geretourneerde product.

3. Beperking en uitzonderingen met betrekking tot de garantie

De garantie is alleen geldig voor zover producten op de juiste wijze zijn gebruikt en onderhouden en hiermee niet is geknoeid.
De producten mogen ook niet zijn blootgesteld aan ruwe behandeling en alle reparaties moeten worden uitgevoerd bij een
servicecentrum dat is geautoriseerd om producten van LINAK te repareren.
LINAK geeft bij een garantieclaim geen garantie voor:
(a) defecten die niet aanwezig waren in het product toen het aan u werd geleverd, bijvoorbeeld defecten die zijn
veroorzaakt door hardware of software van derden,
(b) wijzigingen of aanpassingen van het product, behalve wijzigingen of aanpassingen die door LINAK zijn aangebracht
of uitgevoerd of waarvoor LINAK schriftelijk specifiek toestemming heeft verleend, of
(c)

gebruik van producten in andere toepassingen dan MEDLINE & CARELINE. Toepassingen van MEDLINE & CARELINE
omvatten:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

activiteitsstoel (voor personen met een beperking),
autopsietafels,
kappersstoelen en stoelen voor schoonheidsbehandeling,
badkuipliften (gehele badkuip),
verzorgingstafels (spa en massage),
C-arm (voor röntgenscanner),
plafondliften (voor patiënten);
decontaminator/sterilisatie,
verschoontafels voor baby’s,
onderzoeks- en behandelingstafel en -banken
(inclusief chiropractors),
fitnessapparatuur,
thuiszorgbedden,
ziekenhuis- en verpleegbedden,
incubators,
keukentoepassing
(voor personen met een beperking),
liften (rolstoelen en trappen),
ziekenhuisstoelen en verpleegstoelen (inclusief voor
tandarts, gynaecologie, verzorging en behandeling,
douche en toilet, sta-assistent, en chirurgie),

r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

ziekenhuiskarretjes,
hangendemedischeapparatuur(operatieverlichting),
oogheelkundige apparatuur,
patiëntliften,
apparatuur voor fysieke therapie,
zwembad- en badliften,
elektrisch aangedreven bedbeweging,
relaxstoel en tilstoel (voor ouderen en personen
met een beperking),
z. scootmobiel (stoellift),
aa. douchebrancard,
bb. gootsteenaanpassing;
cc. rollator (sta/loophulp en rehabilitatie),
dd. brancards,
ee. chirurgietafels/stoelen,
ff. toiletliften,
gg. karretjes voor chirurgie-instrumenten,
hh. rolstoelen (handbediende en elektrische), en
ii. röntgenliften, en
jj. röntgentafels.

4. Overig

Uw aankoop van MEDLINE & CARELINE-producten van LINAK is, ook indien hier niet beschreven, onderhevig aan de algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden die u kunt vinden op onze website. Voor technische vragen kunt u zich wenden tot de
gebruikershandleiding van producten op onze website.
Eindgebruikers van MEDLINE & CARELINE-producten moeten zich voor claims of vragen met betrekking tot de garantie
wenden tot de retailer of fabrikant van de toepassing van wie zij het product hebben gekocht.
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