Garantievoorwaarden
Op uw machine geven wij garantie tot twee jaar na aankoopdatum. Het garantiebewijs en
betalingsbewijs zijn de geldige documenten daarvoor.
Onder garantie verstaan wij het kosteloos repareren van uw machine en het vervangen
van onderdelen die een fabricagefout blijken te hebben.
Als uw machine niet te repareren is, zullen wij deze vervangen. De garantie van het nieuwe
apparaat is geldig tot de vervaldatum van de oorspronkelijke overeenkomst. Voor een geldige
garantie dient u het garantieformulier volledig ingevuld en opgestuurd te hebben aan
EuroQuick BV en zelf een kopie te kunnen overleggen bij aanspraak op garantie.
Veiligheid
-

-

Kinderen mogen de machine niet bedienen en zorg daarom dat de machine buiten bereik
van kinderen is
Verricht geen onderhoud met de stekker nog in het stopcontact.
Trek niet aan de kabel van de stekker, maar aan de stekker zelf om deze uit het
stopcontact te verwijderen.
Stop onmiddellijk met gebruik van de machine indien zich ongebruikelijkheden of
technische mankementen zich voordoen. Gebruik de machine niet meer indien de
voedingskabel beschadigd is.
Gebruik de machine nooit indien u natte handen of voeten heeft.
Gebruik de machine uitsluitend indien deze op een stabiele, veilige plaats staat. Plaats de
machine niet dichtbij de waterkraan of kookinstallaties.
Besprenkel of dompel de machine nooit met/in water.
Probeer de machine nooit zelf te repareren, maar raadpleeg uw dealer of EuroQuick BV.

Wat valt er niet onder de garantie?
Defecten die optreden ten gevolge van nalatigheid (het niet lezen en opvolgen van de
aanwijzingen (bijvoorbeeld het ontkalken) in de gebruiksaanwijzing kan daarvan een oorzaak
zijn!), een verkeerde installatie van het apparaat of door onderhoud aan het apparaat verricht
door derden geven geen recht op garantie. Ook transportschade en defecten die niet als
fabricagefout herkend worden, vallen niet onder de garantie.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, zaken of huisdieren
als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
Transportkosten van en naar onze technische dienst zijn altijd voor de rekening van de klant.

