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Garantiebewijs 
Voor dit product van A1Touch Solution BV geldt een garantieperiode van één (1) jaar op onderdelen en 
arbeidsloon vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop.  
Storingen dienen te worden aangemeld via onze website door het invullen van het storingsformulier. Dit 
formulier is te vinden onder: http://www.a1touchsolution.nl/support.htm U ontvangt binnen 24 uur een 
reactie waarin uitgelegd wordt  hoe wij de storing trachten te verhelpen. Wij verzoeken u te wachten op 
deze reactie alvorens het product aan ons toe te zenden om onnodige kosten uwerzijds te voorkomen. 
In het geval dat aanspraak gemaakt wordt op een reparatie onder garantie, dient u het product te 
retourneren naar: 
 

A1Touch Solution BV 
Hogeweg 21 
6367 BA Voerendaal 
The Netherlands 

 
• GARANTIECONDITIES 

 
1. De garantie is alleen geldig wanneer de originele factuur met aankoopdatum kan worden overlegd. 
 
2. A1Touch Solution’s verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig, na haar beoordeling, 

tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel. 
 
3. Reparaties onder garantie moeten door A1Touch Solution’s erkende servicecentra worden 

uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende 
A1Touch Solution dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schades vallen 
niet onder deze garantie. 

 
4. Aanpassingen aan het product, die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke 

technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product 
oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- 
of fabricagefouten. 

 
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken: 

a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door 
normaal gebruik en slijtage.  

b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product. 
c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, 

of onjuiste installatie. 
d) Schade, veroorzaakt door bliksem, water, vuur, force majeure, oorlog, rellen, aansluiting op 

onjuiste voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige 
andere oorzaak die buiten de controle van A1Touch Solution valt. 

e) Bij alle vloeibaar-kristalafbeeldingen (LCD), ongeacht het fabrikaat, neemt met het verstrijken 
van de tijd de helderheid af. 

  
6. De garantie geldt voor iedereen die legaal in het bezit is gekomen van het product gedurende de 

garantieperiode. 
 
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, 

hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze 
garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend 
uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen A1Touch Solution en 
vertegenwoordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of direct voortvloeiend verlies. 

 
EUROPESE GARANTIE 

 

http://www.digitouch.nl/
http://www.a1touchsolution.nl/support.htm

