Garantiebepalingen
•

Fisher & Paykel Healthcare garandeert dat “Fisher & Paykel Healthcare masks”, met
uitzondering van de schuimdelen en de afvoersystemen, (hierna ook: het product)
gedurende een periode van 90 dagen na aankoop door de eindgebruiker vrij zijn
van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten en geschikt zijn voor het gebruik
overeenkomstig de door Fisher & Paykel Healthcare’s gepubliceerde
productspecificaties. Deze garantie geldt alleen indien het product wordt gebruikt
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.

•

Op de hiervoor bedoelde garantie kan geen beroep worden gedaan indien de
schade veroorzaakt is door:
−

een ongeluk of andere van buiten komende oorzaken en onheilen;

−

onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;

−

wijziging of aanpassing van het product;

−

het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing;

−

gebruik van het product in een ongeschikte omgeving;

−

gebruik van een product dat niet is geleverd of gefabriceerd door Fisher &
Paykel Healthcare;

−

andere tekortkomingen die geen verband houden met het ontwerp, het
materiaal en de fabricage:

−

gebruik van onderdelen die niet zijn geleverd of gefabriceerd door Fisher &
Paykel Healthcare.

•

Een aanspraak op garantie dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

•

Indien aanspraak kan worden gemaakt op garantie bepaalt Fisher & Paykel
Healthcare, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, of zij het product of een
deel daarvan repareert of vervangt. Na reparatie of vervanging van het product geldt
de garantie niet langer dan de duur van de oorspronkelijk garantieperiode voor het
product.

•

De garantie van het product is beperkt tot het bepaalde in deze garantiebepalingen.
Voor zover mogelijk, sluit Fisher & Paykel Healthcare de toepasselijkheid van
andere garantiebepalingen en voorwaarden uit.

•

Voor zover mogelijk sluit, Fisher & Paykel Healthcare iedere aansprakelijk uit voor
directe, indirecte en andere schade, waaronder winstderving, ten gevolge van de
verkoop of het gebruik van dit product.

•

Naast deze garantiebepalingen blijven de geldende (dwingendrechtelijke) wettelijke
bepalingen van kracht. Indien sprake is van strijd met enige (dwingendrechtelijke)
wettelijke bepaling is het betreffende deel van deze garantiebepalingen niet van
toepassing. De rest van de garantiebepalingen blijven onverkort van kracht.
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