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Zet- en drukfouten voorbehouden

Naast de wettelijke garantierechten van de koper ten opzichte van de verkoper - en zonder deze rechten alsmede de algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden van Lednovate (Metaalunievoorwaarden) te beperken - biedt Lednovate B.V. hierna ‘Lednovate’ een verlengde kwaliteitsgarantie 
op zowel de driver / transformator alsmede de interne leds. Lednovate garandeert dat zowel de driver / transformator alsmede de interne leds van 
een product welke is voorzien van uitsluitend het Lednovate-merk vrij is van gebreken in functionaliteit voor de in de toepasselijke garantieregeling 
vermelde periode voor de in de verkoopovereenkomst vermelde producten. De garantie is onderworpen aan de voorwaarden in dit document.

I.  Duur en aanvang van de garantie
1.  De garantietermijn bedraagt: 
 a.) 84 maanden (7 jaar) voor producten onder naam ‘Linea’, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
 b.) 84 maanden (7 jaar) voor producten onder naam ‘Phoenix’, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
 c.) 60 maanden (5 jaar) voor producten onder naam ‘Cygnus’, ‘Vela’ en ‘Libra’, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
 d.) 36 maanden (3 jaar) voor producten onder naam ‘Aquila’, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
2.  De garantieperiode start vanaf de productiedatum van de producten (zie armatuuretiket).

II.  Garantievoorwaarden 
1.  Het product moet bij een geautoriseerde Lednovate wederverkoper zijn gekocht.  
2.  Het armatuuretiket op het product dient onbeschadigd en goed leesbaar te zijn.
3.  De garantieclaim dient uiterlijk binnen 30 dagen na constatering, te worden geregistreerd en gemeld per e-mail naar info@lednovate.nl.
4.  De garantieclaim dient de volgende informatie te bevatten:
 - Probleem omschrijving;
 - Foto’s van het defecte product, inclusief foto armatuuretiket;
 - Installatiedatum, factuurdatum en -nummer aankoop nota
5.  Het product is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die voor het product zijn overeengekomen.  

III.  Inhoud en omvang van de garantie 
1. Binnengekomen garantieclaims worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en de defecte producten kunnen na akkoord  van Lednovate 
vervolgens opgestuurd worden naar een Lednovate vestiging.
2. In het geval van een gegronde garantieclaim zal Lednovate het defecte onderdeel kosteloos vervangen / repareren en het product kosteloos 
retoursturen (mits binnen Nederland).
3. Lednovate behoudt zich het recht voor het eindbesluit betreffende de geldigheid van een garantieclaim te nemen.
4. Bij vervanging van onderdelen wordt een afwijking van het oorspronkelijke product op basis van de technische vooruitgang evenals een  
acceptabele, geringe afwijking ten aanzien van design en eigenschappen voorbehouden. Als vervangende onderdelen kunnen ofwel nieuwe of 
gerecyclede materialen/producten (volledig functioneel en gekeurd) worden ingezet.
5. De in het kader van deze Garantie aan Lednovate geretourneerde defecte of ontoereikende producten worden eigendom van Lednovate, zodra zij 
zijn vervangen.
6. Loon- en arbeidskosten m.b.t. installatie van de producten zijn van garantie uitgesloten.
7.  De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding voor kosten (al dan niet door of van derden) welke zijn gemaakt door koper van 
de producten jegens Lednovate
8.  Indien Lednovate een product heeft gerepareerd of vervangen gaat geen nieuwe garantieperiode lopen, maar blijft het restant van de orginele 
garantieperiode van toepassing.

Lednovate neemt geen aansprakelijkheid op zich voor afgeleide schade, waaronder bijkomend verlies, of productaansprakelijkheid buiten hetgeen 
volgt uit dwingend recht.

IV. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en schade als gevolg van:
1.  Onjuiste installatie, opstelling of beoogde gebruik, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de 
aanwijzingen in het productblad of de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding. 
2.  Overschrijding van grenswaarden voor omgevingstemperatuur, IP/IK klasse, en netspanning te vinden op het armatuuretiket van elk product.
3.  Blootstelling aan mechanische belastingen (bijvoorbeeld stoten), die niet overeenkomen met het beoogde gebruik.
4.  Gebruiksderving, bedrijfsuitval, winstderving, vergeefse werkzaamheden als gevolg van een defecte product, evenals elke vorm van gevolgschade.
5.  Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet-erkende installateur. 
6.  Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het tolerantiebereik liggen van de driver van het product.
7.  Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade die is ontstaan door vuur, blikseminslag, explosie, storm,  
schade door overmacht, natuurrampen, kernenergie, elke vorm van oorlogsgebeurtenissen, burgeroorlogen of nationale onlusten of overstroming, 
schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal;

V. Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met
inachtneming van de wet gegevensbescherming. 
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