Commerciële cardiovasculaire
apparatuur
Beperkte garantie
NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U UW PRODUCT VAN PRECOR INCORPORATED
IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN,
STEMT U ERMEE IN GEHOUDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE
GARANTIEVOORWAARDEN.

Beperkte garantie
Precor Incorporated ('Precor') garandeert dat alle nieuwe Precorproducten vrij zijn van materiaal- en productiefouten gedurende de
hieronder vermelde garantieperioden. De garantieperiode begint te lopen
op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie geldt
alleen voor defecten die worden ontdekt binnen de garantieperiode en
alleen de oorspronkelijke koper van het product kan er aanspraak op
maken. Voor onderdelen die onder deze garantievoorwaarden worden
gerepareerd of vervangen, geldt de garantie slechts gedurende de
resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode. Voor het indienen
van een garantieclaim dient de koper zich binnen 30 dagen na de dag
van het ontdekken van de non-conformiteit te wenden tot Precor of zijn/
haar erkende Precor-dealer en het desbetreffende product beschikbaar
te stellen voor inspectie door Precor of een servicevertegenwoordiger.
De verplichtingen van Precor onder deze garantie zijn beperkt zoals
hieronder wordt uiteengezet.
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Garantieperioden en dekking
Alle commerciële cardiovasculaire apparatuur die is geproduceerd en
verkocht na 1 januari 2015, onderworpen aan de voorwaarden die hier worden
uiteengezet (met uitsluiting van StretchTrainer, krachtproducten en de hierna
uiteengezette specifieke dekking van bepaalde modellen en opties):
•

Structureel frame: 7 jaar

•

Aandrijfmotor loopband 5 jaar

•

Aan slijtage onderhevige artikelen: 1 jaar

•

Mechanische en elektrische onderdelen (inclusief PVS-zenders): 2 jaar

•

Slijtagegevoelige consoleartikelen, inclusief: Stekkers van hoofdtelefoons,
USB-connectors en Apple-connectors: 90 dagen

•

Televisieontvangers en/of mediaontvangers (settopboxes) van derde
partijen: 90 dagen

•

Accu's, niet-ingebouwde ontvangers, niet-geïntegreerde PVS en regelaars:
1 jaar

•

Productarbeid (inclusief basis, console, PVS): 1 jaar

Beperkte uitgebreide garantie en dekking
Indien de oorspronkelijke koper een beperkte uitgebreide garantie koopt
voor commerciële cardiovasculaire producten, zoals uiteengezet in een
ondertekende productofferte die Precor heeft aanvaard, zal deze beperkte
uitgebreide garantie (i) alleen van toepassing zijn op mechanische en
elektrische onderdelen en op productarbeid, indien van toepassing, (ii) zal
deze ingaan op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop,(iii) zal deze
de bovenvermelde garantieperioden voor de mechanische en elektrische
onderdelen en de productarbeid vervangen en niet aanvullen (m.a.w., de
periode van de standaardgarantie en de periode van de uitgebreide garantie
zullen NIET cumulatief zijn), en (iv) zal deze onderworpen zijn aan alle hier
uiteengezette voorwaarden.
De uitgebreide beperkte garantie zal in geen geval van toepassing zijn op de
volgende onderdelen:
•

Slijtagegevoelige consoleartikelen, inclusief: stekkers van hoofdtelefoons,
USB-connectors en Apple-connectors

•

Televisieontvangers en/of mediaontvangers (settopboxes) van derde
partijen

•

Accu's, niet-ingebouwde ontvangers, niet-geïntegreerde PVS,
cacheservers en regelaars

Voorwaarden en beperkingen
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Voorwaarden en beperkingen
Deze garantie is uitsluitend geldig overeenkomstig de hieronder vermelde
voorwaarden:
1.

De garantie is uitsluitend van toepassing op het Precor-product indien:
a.

Het onderhouden is door een Erkende Precor-dienstverlener en/
of door Precor erkend onderhoudspersoneel. Buiten Noord-Amerika
moet het product worden onderhouden door eigen monteurs van
Precor of door erkende Precor-dealers.

b. Het in het bezit blijft van de oorspronkelijke koper en het
aankoopbewijs kan worden getoond.
c.

Het niet te lijden heeft gehad van een ongeval, verkeerd gebruik,
misbruik, verkeerd onderhoud of wijzigingen die niet door Precor zijn
aangebracht.

d. Claims binnen de garantieperiode worden ingediend.
2.

Deze garantie biedt geen dekking voor schade of defecten aan de
apparatuur als gevolg van een elektrische bedrading die niet aan de
elektriciteitsreglementen of aan de specificaties in de handleiding
voor de eigenaar van Precor voldoet, of van het verzuim om redelijk en
noodzakelijk onderhoud uit te voeren zoals uiteengezet in de handleiding
voor de eigenaar.

3.

Precor is niet verantwoordelijk voor de internetconnectiviteit van zijn
producten. Deze beperking geldt voor diensten zoals ze worden geleverd
door een leverancier van internetdiensten (ISP), en ook voor de aan de
internetconnectiviteit gerelateerde hardware, zoals Ethernet-kabels,
routers, servers en switches.

4.

Precor is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de televisie, video,
audio of andere media die aan zijn producten worden geleverd. Deze
beperking geldt voor diensten zoals ze worden geleverd door een
leverancier van kabel- of satelliettelevisie, voor de signaalsterkte en
-zuiverheid en voor de aan de ontvangst en levering van televisie, video,
audio en andere media gerelateerde hardware. Deze hardware kan audio-,
video- en radiofrequentie- (RF) bekabeling, connectors, ontvangers,
modulators, combinators, distributieversterkers, splitters enz. omvatten,
zonder ertoe beperkt te zijn.

5.

Precor kan niet garanderen dat het systeem voor hartslagmeting van
zijn producten bij alle gebruikers zal werken. De nauwkeurigheid van
de hartslagmeting verschilt als gevolg van een aantal factoren, zoals de
fysiologie en leeftijd van de gebruiker, de methode waarmee het systeem
voor hartslagmeting wordt gebruikt, externe storingen en andere factoren
die de verwerving van de hartslag kunnen beïnvloeden.

6.

Precor geeft geen garantie voor het werk of de producten van derde
bedrijven (bijv. head-end systemen, laagspanningsbedrading enz.).
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7.

Behalve in Canada betaalt Precor de arbeidskosten buiten de Verenigde
Staten niet. De beperkte garantie op de apparatuur vervalt wanneer
deze wordt geïnstalleerd in een ander land dan waar de verkoop heeft
plaatsgevonden.

8.

Bewegende onderdelen die met bouten bevestigd zijn aan het frame
van de constructie, vallen niet onder de garantie op het "Frame
van de constructie" (bijvoorbeeld bewegende armen, zitting en
rugkussenonderdelen, dwarsverbindingen, verstelbare onderdelen, enz.)

9.

In het geval van aan een residentiële omgeving (woning) verkochte
cardiovasculaire producten bedraagt de termijn van de dekking van
de beperkte garantie op mechanische en elektrische onderdelen (met
uitzondering van P80, PVS of zenders) 5 jaar. Alle andere voorwaarden
van de dekking onder deze garantie blijven dezelfde, ongeacht de
omgeving waar de apparatuur wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op:
1.

Software-updates.

2.

Softwaredefecten die geen substantiële en negatieve invloed hebben op
de oefenfuncties van het product, in normale gebruiksomstandigheden op
het ogenblik van de installatie.

3.

Verbruiksartikelen of cosmetische onderdelen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot oppervlakken van kunststof of gelakte oppervlakken waarvan
de buitenkant beschadigd of aangetast is als gevolg van misbruik, verkeerd
gebruik, een ongeval, verkeerd onderhoud of verkeerde installatie, ruwe
behandeling of wijzigingen in het ontwerp of de constructie waarvoor
Precor geen toestemming heeft gegeven, met inbegrip van het gebruik
van vervangende onderdelen die niet afkomstig zijn van de OEM (Original
Equipment Manufacturer).

4.

Cosmetische, structurele of functionele schade (met inbegrip van roest,
corrosie en ongebruikelijke slijtage) die het gevolg is van het niet opvolgen
van de onderhoudsprocedures die beschreven staan in de handleiding
voor de eigenaar.

5.

Reparaties die worden uitgevoerd aan Precor-apparaten die geen
serienummer hebben of die een serielabel hebben dat gewijzigd of
beschadigd is.

6.

Serviceverzoeken voor de correcte installatie van de apparatuur of
voor instructies voor eigenaren met betrekking tot het gebruik van de
apparatuur.

7.

RFID-chips.

8.

Kabelgootsystemen.

9.

Ophaling en aflevering voor reparaties.

10.

Arbeidskosten die gemaakt worden buiten de geldende garantieperiode
voor arbeidskosten.

Disclaimer en afstandsverklaring
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Disclaimer en afstandsverklaring
De beperkte garanties die hier geboden worden, zijn exclusieve garanties
die door Precor worden gegeven en komen in de plaats van eventuele
eerdere, tegenstrijdige of aanvullende toezeggingen, zowel mondeling als
schriftelijk. IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE OP
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL DIE
VAN TOEPASSING ZIJN OP HIERBOVEN BESCHREVEN ONDERDELEN, ZIJN
IN DUUR BEPERKT TOT DE PERIODES VAN DE EXPLICIETE GARANTIES
DIE HIERBOVEN WORDEN VERMELD VOOR DIEZELFDE ONDERDELEN
PRECOR WIJST NA DEZE PERIODES DEZE GARANTIES AF EN SLUIT
DEZE UIT. Sommige rechtsgebieden verbieden de beperking van de duur
van impliciete garanties, zodat de bovenstaande beperking misschien niet
op u van toepassing is. PRECOR DOET HIERBIJ OOK AFSTAND VAN EN
VERWERPT ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERPLICHTINGEN
EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VAN RECHTSWEGE OF OP ANDERE WIJZE
ONTSTAAN, MET BETREKKING TOT NON-CONFORMITEIT OF DEFECTEN
VAN EEN PRODUCT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (A)
VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN, VORDERINGEN
OF RECHTSMIDDELEN VOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD DIE AL DAN
NIET VOORTKOMEN UIT (ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGESCHREVEN)
NALATIGHEID DOOR PRECOR OF ZIJN LEVERANCIERS; EN (B)
VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN, VORDERINGEN OF
RECHTSMIDDELEN VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN APPARATUUR.
Deze disclaimer en afstandsverklaring gelden eveneens indien de expliciete
garantie die hierboven uiteengezet is, haar hoofddoel niet bereikt.

Exclusieve remedies
Voor alle producten die hierboven beschreven staan en die niet conform
de garantie zijn, zal Precor naar eigen keuze een van de volgende remedies
uitvoeren: (1) reparatie; (2) vervanging; of (3) terugbetaling van de
aankoopprijs. De Beperkte Garantie-service van Precor kan worden verkregen
door contact op te nemen met een erkende Precor-vestiging of een erkende
Precor-dealer bij wie u het artikel hebt gekocht. Precor biedt erkende Precorservicemonteurs een vergoeding voor garantiereizen binnen hun normale
servicegebied om commerciële apparatuur bij de klant op locatie te repareren.
Voor reizen buiten het servicegebied kan een vergoeding worden aangerekend.
DIT ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIES VAN DE KOPER BIJ
GARANTIEBREUK.
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UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE EN INCIDENTELE
SCHADE
PRECOR EN/OF ZIJN LEVERANCIERS HEBBEN GEEN VERPLICHTINGEN TEN
AANZIEN VAN EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN
VOOR SCHADE AAN APPARATUUR, SCHADE AAN EIGENDOMMEN,
DERVING VAN GEBRUIK, INKOMSTEN OF WINST, KAPITAALKOSTEN,
KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR, EXTRA KOSTEN DIE DE
KOPER MOET MAKEN (VANWEGE CORRECTIES OF ANDERS) OF ANDERE
INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ONGEACHT OF DEZE NU VOORTKOMT UIT HET NIET LEVEREN OF HET
GEBRUIK, VERKEERDE GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN
HET PRODUCT EN ONGEACHT OF DE KWESTIE ZICH VOORDOET TIJDENS
EEN CONTRACT (INCLUSIEF GARANTIE), DOOR EEN ONRECHTMATIGE
DAAD (INCLUSIEF ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGESCHREVEN NALATIGHEID
EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF OP ANDERE WIJZE. Deze uitsluiting
geldt eveneens wanneer de bovenstaande garantie haar hoofddoelen niet
bereikt en ongeacht of dergelijke schade wordt aangemerkt als garantiebreuk,
contractbreuk, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
of onder een andere wettelijke theorie. Sommige rechtsgebieden verbieden
de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de
bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u nog
andere rechten; dit kan per rechtsgebied verschillen.

UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE EN INCIDENTELE SCHADE

Vul dit gedeelte in en bewaar het voor uw documentatie.

Gekocht bij:
Voorbeeld: Naam van de dealer of winkel.

Telefoonnummer:
Voorbeeld: Telefoonnummer van de dealer of winkel.

Product/model:
Voorbeeld: AMT 885 of EFX 883.

Serienummer:
U vindt het serienummer op de verzendverpakking.
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