
Algemene	  voordwaarden	  	  

In het onwaarschijnlijke geval dat uw elektrisch gereedschap binnen de 3 jaar na aankoop 
defect raakt als gevolg van defecte componenten of productiefouten, garandeert Stanley het 
toestel kosteloos te vervangen of de defecte onderdelen te repareren op voorwaarde dat:	  

• Het	  product	  geregistreerd	  is	  op	  www.stanley.eu/3	  binnen	  de	  4	  weken	  na	  aankoop	  	  

• Het	  product	  is	  niet	  verkeerd	  gebruikt	  en	  is	  gebruikt	  in	  overeenstemming	  met	  de	  
handleiding	  	  

• Het	  product	  werd	  alleen	  onder	  normale	  omstandigheden	  gebruikt	  	  

• Reparaties	  niet	  werden	  uitgevoerd	  	  door	  onbevoegden	  	  

• Het	  product	  werd	  volledig,	  met	  alle	  originele	  onderdelen,	  teruggestuurd	  	  

• The	  product	  is	  CE-‐gekeurd	  

• Het	  aankoopsbewijs	  en	  het	  correcte	  	  verlengde	  garantie	  certificaat	  worden	  bijgeleverd	  
wanneer	  het	  gereedschap	  wordt	  opgenomen	  voor	  reparatie	  	  

• Deze	  garantie	  geldt	  niet	  op	  verbruiksmaterialen	  en	  sluit	  de	  verplichting	  van	  de	  gebruiker	  
niet	  uit	  om	  het	  product	  te	  onderhouden	  of	  kalibreren	  wanneer	  nodig.	  

• Accu’s	  en	  laders	  zijn	  uitgezonderd	  van	  de	  3	  jaar	  verlengde	  garantie	  	  	  	  	  	  	  

Als	  u	  uw	  product	  niet	  binnen	  de	  4	  weken	  na	  aankoop	  heeft	  geregistreerd,	  geen	  nood!	  	  U	  komt	  nog	  altijd	  
in	  aanmerking	  voor	  onze	  standard	  garantie	  van	  1	  jaar.	  	  Dit	  betekent	  dat,	  in	  het	  onwaarschijnlijke	  geval	  
dat	  uw	  elektrisch	  gereedschap	  defect	  is	  als	  gevolg	  van	  slecht	  gebruikte	  materialen	  of	  productiefouten	  
binnen	  1	  jaar	  na	  aankoop,	  Stanley	  garandeert	  het	  toestel	  kosteloos	  te	  vervangen	  of	  de	  defecte	  
onderdelen	  te	  repareren	  op	  voorwaarde	  dat:	  

• Het	  product	  is	  niet	  verkeerd	  gebruikt	  en	  is	  gebruikt	  in	  overeenstemming	  met	  de	  
handleiding	  	  

• Het	  product	  werd	  alleen	  onder	  normale	  omstandigheden	  gebruikt	  	  

• Reparaties	  niet	  werden	  uitgevoerd	  	  door	  onbevoegden	  	  

• Het	  product	  werd	  volledig,	  met	  alle	  originele	  onderdelen,	  teruggestuurd	  	  

• The	  product	  is	  CE-‐gekeurd	  

• Het	  aankoopsbewijs	  wordt	  bijgeleverd	  wanneer	  het	  gereedschap	  wordt	  opgenomen	  
voor	  reparatie	  	  



• Deze	  garantie	  geldt	  niet	  op	  verbruiksmaterialen	  en	  sluit	  de	  verplichting	  van	  de	  gebruiker	  
niet	  uit	  om	  het	  product	  te	  onderhouden	  of	  kalibreren	  wanneer	  nodig.	  


