5 Jaar Daylight Garantie is vijf volle jaren gemoedsrust en zekerheid.
1. Omschrijving van de waarborg
De 5-jaar-garantie dekt elk defect dat kan worden toegeschreven aan een productie- of montagefout bij normaal
gebruik gedurende een periode van 5 jaar. Het omvat de elektronische en mechanische componenten van alle
Daylight Led Displays. De waarborg omvat ook het vervangen van niet-functionerende LED's indien meer dan 1 %
van de LED's van een Led Display niet meer functioneren. Daylight omschrijft "niet-functioneren" als de LED's
geen licht meer weergeven. Zoals met alle Led Displays kunnen de LED's eventueel dimmen tot een punt waar de
LED's moeten vervangen worden terwijl de LED's eigenlijk toch nog licht weergeven. Deze garantie dekt het dimmen van de LED's niet. Dit aanbod is geldig op het hele Daylight Led Displays gamma maar is niet geldig voor de
toebehoren, software en accessoires. De 5 jaar garantie is enkel geldig op de nieuwe bij Daylight bvba of bij haar
dealers aangekochte Led Displays in de Benelux en voorzien van het Daylight 5 jaar garantiecertificaat en stikker. Voor alle Daylight Led Displays voor buitenopstelling is een 5 jaar on-site garantie geldig. Voor alle Daylight
Led Displays voor binnenopstelling is een 5 jaar carry-in garantie geldig. Indien we voor Daylight Led Displays
voor binnenopstelling toch on-site moeten komen, worden er verplaatsing -of voorrijkosten aangerekend. Daylight
voert alle herstellingen onder garantie volledig gratis uit (onderdelen en werkuren). Indien voor de uitvoering van
de herstelling een hoogtewerker of kraan noodzakelijk is, dan moet deze voorzien worden door en/of op kosten
van de klant want deze wordt niet gedekt door de waarborg.
2. Aanvang van de waarborg
De garantieperiode begint op de factuurdatum en heeft een looptijd van 5 jaar. De garantie wordt automatisch en
zonder kosten overgedragen op de eventuele volgende eigenaars indien de oorspronkelijke eigenaar Daylight verwittigt van de verkoop en de coördinaten van de nieuwe eigenaar overmaakt. Als dit niet gebeurt wordt de waarborg teruggebracht tot 1 jaar vanaf de oorspronkelijke eerste aankoop.
3. Geografische afbakening
De garantie is van toepassing in België, Nederland en in het Groothertogdom Luxemburg.
4. Verantwoordelijkheid van de klant
De klant is verantwoordelijk voor routineonderhoud, en preventief onderhoud zoals het onderhoud van de ventilators en de filters. Het nalaten van het onderhoud van de ventilators en de filters heeft als gevolg dat de betreffende componenten niet meer gedekt zijn door de waarborg. De Led Display moet worden onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Daylight bvba. De Daylight Led Displays mogen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de geschikte omgevingsgraad (IP).
5. Beperkingen van de waarborg
Daylight is niet verantwoordelijk voor schade of defecten die het gevolg zijn van misbruik, verkeerde installatie
(in tegenstrijd met de installatiehandleiding en specifiek het aansluiten van de aarding), of service uitgevoerd
door anderen dan Daylighttechniekers. Daylight is niet verantwoordelijk voor spanningsuitval, brand, overstroming, aardbeving, storm en andere natuurrampen, vandalisme, het niet sluiten van de led displays na service,
beschadigingen door omgevingsomstandigheden die buiten de controle van Daylight vallen zoals corrosie en luchtverontreiniging, terrorisme en oorlog. Indien er wisselstukken worden gebruikt die niet door Daylight zijn geleverd, dan vervalt de waarborg volledig. Daylight kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van
gevolgschade of financieel verlies. De waarborg vervalt eveneens indien zou blijken dat, zonder de voorafgaande
toestemming van Daylight, door de klant of door derden pogingen tot herstellingen zouden ondernomen zijn of
wijzigingen aan de producten zouden aangebracht zijn.
6. Algemeen
Deze waarborg kan nooit mondeling worden aangepast. De bepalingen kunnen alleen worden aangepast in wederzijds akkoord. Inzake alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden en de contracten waarop ze van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Deze rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen.

Hebt u nog vragen of wenst u meer details? Stuur een email naar warranty@daylight.be

