
Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit
Philips apparaat dat ontwikkeld en
gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke
kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigerwijs
nog iets fout gaan met dit apparaat, dan
garandeert Philips een kosteloze herstelling
(of vervanging). Dit ongeacht het land waar
de herstelling plaatsvindt en gedurende een
periode van 12 maanden vanaf de
aankoopdatum. 
Deze internationale Philips-garantie is een
aanvulling op de bestaande nationale
garantieverplichtingen van handelaren en
Philips in het land van aankoop en tast uw
door de wet bepaalde rechten als klant niet
aan.

De Philips-garantie is geldig wanneer het
apparaat is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel
waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de
originele aankoopbon (faktuur, kassabon of
kwitantie) overlegd te worden met daarop de
aankoopdatum, de naam van de handelaar en
het model- (type) en produktie- (serie)
nummer van het apparaat.

De Philips-garantie vervalt indien:
• Op een van de genoemde documenten

iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd
of onleesbaar gemaakt.

• Het model- (type) of produktie- (serie)
nummer op het apparaat is veranderd,
doorgehaald, verwijderd of onleesbaar
gemaakt.

• Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd
door niet bevoegde service-organisaties of
personen.

• Een defect een gevolg is van externe
(buiten het apparaat gelegen) oorzaken,
bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast,

brand, verkeerd gebruik of
onachtzaamheid.

Wij maken u erop attent dat het produkt
niet als defect kan worden beschouwd als
wijzigingen of aanpassingen nodig zijn
teneinde het produkt te laten voldoen aan
lokale of nationale technische normen die
van kracht zijn in landen waar het produkt
oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of
geproduceerd is.

Indien uw Philips apparaat niet goed
functioneert of defect is adviseren wij u
contact op te nemen met uw Philips dealer of
een voor Philips werkende servicewerkplaats.
Mocht u service nodig hebben in een ander
land dan kan het Philips Consumenten
Informatie Centrum in dat land u naar de
dichtsbijzijnde Philips handelaar of
servicewerkplaats verwijzen. Het telefoon- en
faxnummer vindt u op de betreffende
bladzijde van dit boekje.

Om onnodig ongemak te voorkomen, raden
wij u aan om de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig te lezen voordat u contact
opneemt met uw handelaar. Voor vragen die
uw handelaar niet kan beantwoorden of voor
aanvullende vragen kunt u zich wenden tot:

Philips Consumentenlijn

Phone: 0900-8407      (Euro 0,20 p/m)

E-mail:www.philips.nl 

"Contact opnemen met Philips"
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Uw internationale garantie


