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Garantiebepalingen voor Migatronic-lasmachines

Migatronic (hierna genoemd “de Leverancier”) voert tijdens het gehele productieproces continu kwaliteitstesten uit
en onderwerpt de complete units aan uitgebreide testmethoden.
De Leverancier biedt een garantie overeenkomstig de volgende bepalingen door het herstel van fouten en
defecten aan lasmachines waarvan bewezen kan worden dat deze zijn ontstaan als gevolg van ondeugdelijk
materiaal of gebrekkig vakmanschap tijdens de garantieperiode.

A. Garantieperiode
Artikel 1.1
De garantieperiode is 24 maanden voor nieuwe lasmachines, 12 maanden voor nieuwe accessoires en 6
maanden voor reserveonderdelen. De garantieperiode gaat in op de factuurdatum van de Leverancier of de
dealer/vertegenwoordiger van de Leverancier aan de eindgebruiker. De oorspronkelijke factuur geldt als bewijs
voor de garantieperiode.

Artikel 1.2
De garantieperiode is 12 maanden of maximaal 1800 bedrijfsuren voor het CoWelder systeem. De
garantieperiode gaat in op de factuurdatum van de Leverancier of de dealer/vertegenwoordiger van de
Leverancier aan de eindgebruiker. De oorspronkelijke factuur geldt als bewijs voor de garantieperiode.

Artikel 1.3
De garantieperiode is 24 maanden voor nieuwe lasmachines opgenomen in Robot-, automatische en CoWelder
systemen. De garantieperiode gaat in op de factuurdatum van de Leverancier of de dealer/vertegenwoordiger van
de Leverancier aan de eindgebruiker. De oorspronkelijke factuur geldt als bewijs voor de garantieperiode.

Artikel 1.4
De garantieperiode kan worden uitgebreid naar maximaal 60 maanden op geselecteerde onderdelen van nieuwe
lasmachines door registratie op www.migatronic.com niet later dan 30 dagen na de datum van aankoop. Door te
registreren geeft de eindgebruiker de leverancier toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken en op te
slaan. Na registratie ontvangt de eindgebruiker een garantiecertificaat van de leverancier, per e-mail. De
oorspronkelijke factuur, met vermelding van de datum van aankoop, en het garantiecertificaat zijn bewijs voor de
garantieperiode. De registratie verplicht de eindgebruiker ten minste tot één jaarlijkse onderhoud check-up van
het lasapparaat, uitgevoerd en gefactureerd door de leverancier of een door de leverancier geautoriseerde
servicepartner. In geval van niet-nakoming van onderhoud check-ups, is de verlengde garantieperiode niet langer
van toepassing.
De volgende lasmachines vallen binnen het kader van de verlengde garantie: Automig, Automig-i, MIGx serie,
Omega serie, Sigma serie, Sigma Galaxy, Pi-serie, Pi Plasma, Zeta.
60 maanden* garantie kan worden verstrekt voor transformatoren, spoelen en gelijkrichters en 36 maanden*
garantie kan worden verstrekt voor powermodules, draadaanvoerunits, ventilatoren en koelunits.
*) 60 maanden garantie op materiaal en 36 maanden garantie op arbeid en materialen.

Artikel 2
Lastoortsen en tussenpakketten worden beschouwd als slijtende onderdelen. Fouten en defecten, geconstateerd
binnen 12 maanden na levering ten gevolge van ondeugdelijk materiaal of gebrekkig vakmanschap, worden
voor garantie in overweging genomen.

Artikel 3
Onder garantie uitgevoerde reparaties leiden niet tot een verlenging ofwel vernieuwing van de garantieperiode
voor het product.

B. Omvang van de garantie
Artikel 4
Fouten of defecten die naar oordeel van de Leverancier onder de garantie vallen, worden verholpen door
reparatie of het vervangen van het defecte onderdeel of defecte onderdelen. De beslissing over repareren dan
wel vervangen wordt door de Leverancier genomen. De vervangen onderdelen worden eigendom van de
Leverancier.

Artikel 5
De verplichtingen van de Leverancier ten aanzien van de garantie blijven beperkt tot de kosten van de
onderdelen en de benodigde werktijd. Eventuele overige verliezen of kosten vallen niet onder de garantie. Onder
de garantie vallende reparaties dienen te worden uitgevoerd door de Leverancier of een geautoriseerde
servicepartner van de Leverancier.
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C. Buiten de garantie vallende omstandigheden
Artikel 6
Alle vormen van transport van goederen of personen in verband met een garantieclaim vallen buiten de
garantieverplichtingen van de Leverancier en worden uitgevoerd op kosten en voor risico van de koper.

Artikel 7
Hierna volgt een opsomming van elementen die buiten de garantie vallen:
− Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage als gevolg van normaal gebruik of natuurlijke slijtage, met
inbegrip van lastoortsen en kabels, en defecten aan de lasmachine veroorzaakt door slijtage als gevolg
van normaal gebruik of natuurlijke slijtage.
− Fouten in de lasmachine veroorzaakt door het niet naleven van de instructiehandleidingen, abnormale
invloeden vanuit de omgeving, nadelige bedrijfsomstandigheden, stroomstoringen, overbelasting of
gebrekkige service en gebrekkig onderhoud.
− Fouten in de lasmachine veroorzaakt door gebruik van optionele accessoires of reserveonderdelen die
geen originele door de Leverancier geleverde onderdelen zijn.
− Fouten in de lasmachine veroorzaakt door ongeschikte of niet-originele slijtende onderdelen
(lastoortsen, contacttips, liners enz.).
− Lasmachines waaraan reparaties zijn doorgevoerd door personen anders dan de Leverancier of een
geautoriseerde servicepartner van de Leverancier.
− Lasmachines waaraan wijzigingen of aanvullingen zijn doorgevoerd door personen anders dan de
Leverancier.

D. Overig
Artikel 8
Garantieclaims dienen rechtstreeks te worden ingediend bij de Leverancier of diens dealer/handelaar, samen met
een originele factuur voorzien van factuurdatum, serienummer en product omschrijving. Bij het indienen dient de
machine compleet geassembleerd te zijn.

Artikel 9
Claims die buiten het recht op herstel van fouten en defecten vallen zoals opgenomen in deze
garantiebepalingen, worden door de Leverancier als niet relevant beschouwd.

Artikel 10
Op eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Garantiebepalingen is het Deense recht van toepassing zonder
werking toe te kennen aan de daaruit voortvloeiende collisieregels.

Artikel 11
Tenzij anders vermeld in deze Garantiebepalingen, zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de
Leverancier van toepassing, inclusief de daarin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid.
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