Gratis 5 jaar garantie ComfoAir XL
3 jaar extra garantie
2 jaar volledige garantie + 3 jaar extra garantie op onderdelen
3 jaar extra garantie op onderdelen
Zehnder Group Nederland BV verleent 3 jaar extra garantie op onderdelen van de ComfoAir XL
aanvullend op de normaal geldende garantietermijn van twee jaar.
Voorwaarden Extra Garantie
De extra garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien is gehandeld

conform de installatie- en gebruiksvoorschriften, zoals in de handleidingen beschreven is.
De extra garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een

ongeluk, externe factoren, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er
ingrepen aan zijn verricht of reparaties die niet zijn uitgevoerd volgens de door
Zehnder verstrekte voorschriften.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of

waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
De extra garantie vervalt indien originele Zehnder onderdelen (bijvoorbeeld filters) zijn

vervangen door niet originele onderdelen.
De bestaande onderdelen die onder garantie worden vervangen worden eigendom

van Zehnder.
Een ComfoAir XL dient volgens de meegeleverde montagevoorschriften te zijn geïnstalleerd.

Bij verkeerde montage vervalt de extra garantie.
Indien herstel of vervanging van het defecte product onredelijke hoge kosten met zich

meebrengt, of het apparaat onherstelbaar is, heeft Zehnder het recht een alternatieve
genoegdoening aan te bieden.
Er worden geen kosten vergoed bij derving door uitval van het apparaat of een

gevolgschade die direct of indirect door het apparaat is veroorzaakt.
De algemene garantievoorwaarden blijven tijdens de drie extra garantiejaren van kracht.

De garantievoorwaarden zijn van toepassing op in Nederland gekochte en in gebruik

zijnde producten. Service wordt als zodanig, in de 3 jaar extra garantie, uitsluitend in
Nederland uitgevoerd.
De extra garantie geldt niet wanneer het typeplaatje verwijderd, onleesbaar of veranderd is.

De extra garantie geldt uitsluitend voor producten met de naam ComfoAir XL en is niet

persoonsgebonden.
Informatie
Voor meer informatie of vragen over de verlengde garantie verzoeken we u vriendelijk contact op te
nemen met de serviceafdeling van Zehnder, telefoonnummer (038) 429 67 58 / 755.
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