	
  

Sol-Care ® Garantie
Solesta geeft de eerste 2 jaar vanaf aankoopdatum All-in Garantie op
haar zonneboiler systeem. De garantie geldt vanaf versie V3-.
Indien u binnen drie maanden na aankoopdatum het systeem kosteloos online registreert op
www.solesta.nl kunt u gebruik maken van de Sol-Care® Garantie. U heeft hierbij de keuze uit
gratis “Sol-Care ® Parts” en een “Sol-Care ® All-in”. U ontvangt hiervan een garantiebewijs.
Sol-Care ® All-in:
Indien een gebrek binnen de
garantievoorwaarden valt,
zal Solesta het kosteloos
verhelpen.

Sol-Care ® Parts:
Indien het gebrek binnen de garantievoorwaarden
valt, worden de onderdelen door Solesta vergoed. U
ontvangt een vrijblijvende opgave van de overige
reparatiekosten.

Wanneer het gebrek buiten de garantievoorwaarden valt, worden de onderzoekskosten
doorberekend. U ontvangt een vrijblijvende opgave van de reparatie kosten. In het geval van
een installatiefout door een erkende Solesta installateur worden de alle kosten aan de
installateur doorberekend.
Bewaar uw aankoopnota en eventuele garantiebewijs
goed.

Sol-Care ® Garantievoorw aarden
De garantie op het Solesta systeem geldt alleen voor een systeem dat is geïnstalleerd in
Nederland. Voor de verlengde garantietermijn (Sol-Care® Garantie) dient binnen drie maanden
na de aankoopdatum het systeem online te zijn geregistreerd op www.solesta.nl.
De garantie geldt alleen op vertoon van de originele aankoopnota. De verlegde garantie geldt
alleen op vertoon van het Sol-Care® garantiebewijs en de originele aankoopnota.
Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van :
•
•
•
•
•
•

Onjuist gebruik van het systeem.
Een onjuiste naleving van de installatie- en onderhoudsvoorschriften.
Veranderingen die niet zijn uitgevoerd door Solesta of een door Solesta aangewezen
installateur.
Niet aan Solesta toe te rekenen gebeurtenissen waaronder ongelukken, beschadiging,
vervuiling, verkalking, normale slijtage, blootstelling aan water en kortsluiting.
Tapwater niet volgens de norm Waterleidingbesluit.
Een elektrische spanning van 230V met een grotere afwijking dan +10% en –15%
(IEC60038:2009).

Beoordeling van de garantie vindt plaats door Solesta.
Solesta herstelt met gebruikmaking van nieuwe of technisch volledig gelijkwaardige
componenten.
Reparaties kunnen in opdracht van Solesta door derden worden uitgevoerd.
Alle aan Solesta BV gestuurde defecte componenten worden automatisch eigendom van Solesta
BV.
Als gevolg van het monteren van vervangingsonderdelen wordt de garantieperiode niet
verlengd.
Deze garantie geeft u extra voordelen en tast uw wettelijke rechten niet aan.

	
  

