90 maanden garantie:
Op de MVS-15 geldt een verlengde garantie volgens onderstaande richtlijnen.
Het gaat hierbij om de volgende producten:
Ventilatie unit

Artikelnummer

Typeplaatcodering vanaf

MVS-15P

21120000

132xxxxxx

MVS-15RH

21130000

132xxxxxx

MVS-15RHB

21130020

132xxxxxx

MVS-15RHBP

21130040

132xxxxxx

MVS-15RHB CO2

21140000

132xxxxxx

De verlengde garantie geldt alleen voor de ventilatieunit, niet over de meegeleverde accessoires zoals de
Vochtsensor, RF bediening en de CO2 sensor.
66 maanden garantie op onderdelen na afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden.
De ingangsdatum van de garantieperiode is de productie datum die vermeld staat op het type plaatje van de unit. Na
afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden heeft u de daarop volgende 66 maanden het recht op een verlengde
garantie.
Deze verlengde garantie geeft bij een storing / defect het recht op vervangende onderdelen.
Garantiebepalingen:
• De garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is
geïnstalleerd.
• De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren, onjuist
gebruik, verwaarlozing of indien er ingrepen aan zijn verricht of een reparatie is uitgevoerd door niet door ons
erkende servicediensten. Daarbij worden accessoires zoals regelapparatuur en sensoren uitgesloten.
• 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 garantie vervalt indien originele onderdelen zijn vervangen door niet originele onderdelen.
• De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Orcon bv.
• Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt, of het apparaat
onherstelbaar is, heeft Orcon bv 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.
• Indien het typeplaatje is veranderd of onleesbaar of verwijderd is, vervalt de garantie.
• Verlengde garantie kunt u aanvragen via onze garantiepagina: www.orcon.nl/garantie.

