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 Garantiebepalingen

Garantie De rechten uit deze fabrieksgarantie zijn een aanvulling op de wettelijke rechten van 
de koper. De wettelijke rechten van de koper, met name ten opzichte van de verkoper, 
worden op geen enkele wijze door deze garantie beperkt. 

Rechten Bij een claim van rechten op grond van deze garantie moet het desbetreffende  
aankoopbewijs worden meegeleverd. 

Inhoud Hotto Nederland staat er als producent voor in dat dit product vrij is van materiaal- 
en productiefouten. Materiaal- en productiefouten die zich binnen de garantieperiode 
openbaren, geven recht op garantie. Er bestaat geen recht op garantie als de fouten het 
gevolg zijn van onkundige installatie, onkundige ingebruikname, onjuiste  
gebruikscondities of onjuist uitgevoerde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. 

Ook normale slijtage, waaronder verkalking geeft geen recht op garantie. Het recht op 
garantie komt te vervallen als het probleem is veroorzaakt door extreme  
drinkwater waarden (pH waarde niet tussen 7 en 9.5 en/of Cl boven 150 mg/l en/of Fe 
boven 0.2mg/l en/of Duitse Hardheid boven de 12 °dH.)

Duur De garantieperiode bedraagt 24 maanden. De garantieperiode gaat in op de dag van 
aankoop van het product. Verleende reparaties leiden niet tot een verlenging van de  
garantieperiode en start ook geen nieuwe garantieperiode. 

Claimen Voor Nederland/België: bij een defect product contacteer de Hotto servicelijn. Zie voor 
meer informatie de website www.hotto.com

Hotto is niet aansprakelijk voor transportschade. Hotto bepaalt of het product  
gerepareerd of vervangen wordt.  Vervangen onderdelen of producten worden eigen-
dom van Hotto.

Vervallen 
van garantie

Reparatiepogingen door de klant of door derden die daartoe niet door Hotto zijn  
geautoriseerd, maken de garantie ongeldig. De garantie vervalt ook als er onderdelen 
in het product worden aangebracht of ermee worden verbonden, die geen originele 
onderdelen van Hotto zijn.

Beperking Aan deze garantie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan reparatie of  
vervanging van het product. Deze garantie geeft geen recht op schadevergoeding,  
ongedaan maken van de koop, korting of compensatie voor vervolgschade.

Deze garantie geldt niet voor apparaten die buiten Nederland of België zijn aangeschaft. 
De wettelijke voorschriften en de leveringsvoorwaarden van de landelijke  
verkooporganisatie of de importeur moeten in acht worden genomen.

Registratie U kunt uw Hotto product registreren op www.hotto.com.


