Garantievoorwaarden voor de M-iClean H met automatisch
kapsysteem
van MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, D-77652 Offenburg
§ 1	Toepassingsgebied
(1)	MEIKO biedt een garantieverlenging voor gebreken tot 60 maanden voor alle hieronder gespecificeerde elektrische en mechanische onderdelen van de automatische kapaandrijving van de MEIKO M-iClean H:
* HOEKTRANSMISSIE VOOR MOTOR
* KETTINGWIEL
* KETTINGWIELSCHIJF
* ROLKETTING
* TREKVEER
* KAPGELEIDINGSRAIL
* STANG
* CASSETTE
* KOGELLAGER
* EXCENTERSCHIJF
(2)	De garantieverlenging gaat in op de factuurdatum en wordt van kracht bij het indienen van het inbedrijfnameprotocol.
(3)	De opdrachtgever kan op vertoon van de factuur aanspraak maken op de diensten van de garantieverlenging.
(4)	De garantieverlenging bestaat naast de uit de koopovereenkomst voortvloeiende garantierechten.
§ 2	Omvang van de garantieservices door MEIKO; definitie van ‘garantie’
(1)	Garantie is volgens deze voorwaarden als volgt gedefinieerd (‘garantie’):
Met betrekking tot de in § 1 lid 1 vermelde onderdelen, zal MEIKO een materieel gebrek in de zin van § 434 BGB (artikel 434 van het Duits Burgerlijk Wetboek; zie https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb /englisch_bgb.html#p1549) rectificeren als het product defect was ten tijde van de risico-overdracht naar de koper. De bepalingen van § 363 BGB (Bewijslast bij
aanvaarding bij uitvoering van overeenkomst) zijn in deze context van toepassing. Om twijfel te voorkomen, wordt verder bepaald dat ‘garantie’ volgens deze voorwaarden niet betekent dat
een garantie volgens § 443 BGB wordt verleend en met name wordt bepaald dat de rechten die zijn verleend onder deze voorwaarden niet worden veroorzaakt door het vermoeden van een
materieel gebrek ten tijde van het overgaan van de risico-overdracht naar de koper.
(2)	Wanneer het niet om een garantiegeval gaat maar om een reparatie, dan worden de reparatiekosten en overige verleende diensten (bijv. voorrijkosten en
analyse) conform de geldende kostentarieven bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
(3)	Verleende diensten tijdens de verlengde garantietermijn leiden niet tot een verlenging van de totale toegekende garantieverlenging van 5 jaar en er gaat derhalve dus geen nieuwe garantieverlenging in.
§ 3 Uitsluitingen of vervallen van de garantieverlenging
	De omvang van de diensten in het kader van de garantieverlenging betreft niet de schade die is ontstaan door ondeskundige behandeling, gebrekkige verzorging, het niet in acht nemen van de
bedienings- en montageaanwijzingen of schade die is veroorzaakt door ingrepen, wijzigingen, reparaties e.d. door niet-geautoriseerde derden.
§ 4 Overdraagbaarheid
	Bij verkoop of overdracht van het apparaat kan de concrete garantieverlenging voor wat betreft de op dat moment geldende omvang en de geldende resterende looptijd worden overgedragen
aan de nieuwe eigenaar. De vorige eigenaar zal de volgende nieuwe eigenaar hiervan op de hoogte brengen. De volgende eigenaar meldt de vereiste informatie (naam, adres, serienummer) per
e-mail aan MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG (service-hotline@meiko.de).
§ 5 Aansprakelijkheid
	Verdere of andere aanspraken - met name voor wat betreft vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade - vallen niet onder de garantieverlenging.
§ 6 Afhandeling
	Neem in het geval van garantie contact op met uw contractpartner en deel voor de afwikkeling van de garantie de relevante gegevens mee.
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