10 jaar VOLLEDIGE GARANTIE voor de BWC Micro, BWC Mini, BWC Midi en BWC Maxi
Best Water Choice B.V. garandeert dat het waterbehandelingssysteem van voortreffelijke
kwaliteit is en geeft u volledige garantie op bovengenoemde systemen.

Deze garantie is van kracht na levering en betaling en geldt alleen als Best Water Choice B.V. een
garantie/registratiekaart ontvangt. Deze registratie van garantie dient binnen een maand na
aanschaf te gebeuren. Registratie voor de garantie kan via www.bwcwaterontharders.nl
Wanneer dit niet gebeurt heeft u geen recht op de volledige garantie. De garantie blijft dan
beperkt tot 2 jaar.
Deze garantie vereist geen vervanging van het gehele apparaat. Als het apparaat niet goed
functioneert, wordt u verzocht service te vragen aan de leverancier van wie u het apparaat
gekocht heeft.
Deze garantie is ongeldig indien:
•
•
•
•
•

Het apparaat niet volgens de instructies geïnstalleerd is of bediend wordt.
De schade is veroorzaakt door onjuiste behandeling, ongeluk, transport, bevriezing,
overstroming, waterschade, vocht, brand of andere abnormale omstandigheden
buiten controle van het bedrijf.
Niet het regeneratiezout van Best Water Choice gebruikt wordt. Best Water Choice
regeneratiezout is verkrijgbaar via www.bwcwatershop.nl
De garantie is persoonsgebonden. De garantie is voor degene die koopt van de
distributeur/dealer.
Als u niet geregistreerd bent in ons garantiesysteem.

Wanneer uw apparaat geïnstalleerd is buiten Nederland of op een eiland, heeft u ook volledige
garantie alleen zijn dan de transport-, reis-, voorrijkosten en werktijd uitgesloten van dit
systeem. Deze kosten zullen worden doorberekend aan de klant die opdracht verstrekt.
Deze garantie is ongeldig voor alle onderdelen waarvan de fabricage datum verwijderd of
onleesbaar is.
Deze complete garantie voorwaarden zijn van toepassing op toegeleverde water kwaliteit
normen welke u bij aanschaf van het toestel bezit. Wanneer toestel verstopt raakt door
vervuiling van toegeleverde water dan valt dat niet onder de garantie, of ander nu niet bekende
stoffen, dit geldt ook voor uw warmwater voorziening die verstopt kan raken.
Tijdens de garantie periode zullen voorrijkosten wel worden doorberekend wanneer er
onterecht een service bezoek is aangevraagd zoals; problemen door condens, riool of
spanningsproblemen.
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