
GARANTIE VOOR LOODGIETERS
U hebt een kwaliteitsproduct gekocht van het merk Jung Pumpen! Bij het registreren van dit product onder  
www.hauptsachejung.de/pomp-registratie ontvangt u een

PRODUCTGARANTIE VAN 5 JAAR
Deze garantie is een extra, vrijblijvende service voor de loodgieter die door ons als fabrikant wordt geboden in  
overeenstemming met de garantievoorwaarden zoals hieronder beschreven. Met deze garantie bevestigen wij ons  
vertrouwen in onze hoge productkwaliteit.

PRODUCTGARANTIE
1. De productgarantie geldt voor de Jung Pumpen productlijnen COMPLI 100 -1000 en U3, U5, U6  
 vanaf de installatiedatum oktober 2017.
2. De productgarantie is geldig vanaf de installatiedatum van het product op locatie.
3. De productgarantie is alleen geldig voor de loodgieter. De garantie is alleen van toepassing op apparatuur die is  
 geïnstalleerd door een loodgieter en die direct na de installatie door de loodgieter is geregistreerd bij Jung Pumpen.  
 Hiertoe ontvangt de loodgieter een garantiecertificaat. 
4. Jung Pumpen garandeert dat storingen van het geregistreerde product, veroorzaakt door constructie-, fabricage- of  
 materiële fouten gedurende vijf jaar worden verholpen door kosteloze vervanging van het defecte product of één van de  
 onderdelen.
5. De vervanging beperkt zich tot het verzenden van een werkend product of onderdeel. Montage en demontage en bijkomende  
 kosten zijn niet inbegrepen. Gratis vervanging vereist bovendien dat het defecte product of onderdeel zonder kosten wordt  
 geretourneerd aan Jung Pumpen.

GARANTIEVOORWAARDEN
1. De garantieservice dient altijd te worden verstrekt in schriftelijke vorm aan  
 Jung Pumpen GmbH, Industriestr. 4-6, D-33803 Steinhagen, Duitsland.
 De garantieservice vereist dat
 • een deugdelijk bewijs van aankoop wordt overlegd
 • het garantiecertificaat van Jung Pumpen wordt overlegd
 • de garantieclaim is ingediend binnen de bepaalde garantieperiode.
2. Deze garantie vereist een correct gebruik van de pomp volgens de bedieningsinstructies en toepasselijke normen.  
 Bovendien vereist de garantie een professionele installatie, inbedrijfstelling, hantering en bewezen regelmatig onderhoud.
3. Slijtage en onvoldoende onderhoud evenals de gevolgen daarvan vallen niet onder deze garantie.
4. In het geval van interventies die niet zijn uitgevoerd door de buitendienst van Jung Pumpen of door een erkende  
 loodgieter vervalt de garantie.
5. Garantiediensten verlengen de garantieperiode niet.
6.  Deze garantie heeft geen invloed op de geldigheid van de rechtsvordering voor garantie met betrekking tot de Algemene  
 leverings- en betalingsvoorwaarden (TDP) van Jung Pumpen en de wettelijke voorschriften.
7. Verdere aanspraken, in het bijzonder de aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook, alsmede aanspraken  
 op vergoeding van overige kosten vallen niet onder deze garantie.
8. Deze garantie is alleen van toepassing als het product is geïnstalleerd in de Europese Unie.
 Deze garantie is uitsluitend gebaseerd op de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (TDP) van Jung Pumpen  
 en het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Meld garantieclaims aan ons via het telefoonnummer: +49 5204 170 
Jung Pumpen GmbH | Werkskundendienst | Industriestr. 4-6 | D-33803 Steinhagen | Duitsland


