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T-SERIE
T-SERIE
Op uw volledige Thermo King-unit uit de T-serie zit 24 maanden garantie, gerekend vanaf de datum van ingebruikname. Op deze garantie zijn 
onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien u tijdens de garantieperiode garantie wilt claimen, overlegt u uw onderhoudsformulier aan één 
van de dealers die u in de Thermo King-serviceadreslijst vindt. De dealers helpen u graag in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.

INGERSOLL RAND International Ltd. 24 MAANDEN* BEPERKTE GARANTIE: T-serie
1. INGERSOLL RAND International Ltd. (“Thermo King”) garandeert dat de volledige unit vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Op deze 
garantie, die geldt gedurende vierentwintig (24) maanden vanaf ingebruikname of dertig (30) maanden vanaf de datum van verzending door 
Thermo King, welke van de twee zich het eerst voordoet, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
– Op de koppelingen zit gedurende 24 maanden of 4000 draaiuren garantie, welke van de twee zich het eerst voordoet.
– Op de aandrijfriemen zit maximaal 24 maanden of 4000 draaiuren op diesel en elektra garantie, welke van de twee zich het eerst voordoet.
– Voor de T-5xxR - Op de motorolie zit gedurende 12 maanden of 1000 draaiuren van de dieselmotor garantie, welke van de twee zich het eerst voordoet.
2. De garantie is uitsluitend van toepassing op de eerste eigenaar van de unit en is beperkt tot, naar keuze van Thermo King, de reparatie van 
onderdelen die naar de mening van Thermo King defect zijn geraakt tijdens normaal gebruik en bij normale service binnen de aangegeven 
garantietermijn, of vervanging hiervan door nieuwe of gereviseerde onderdelen bij een erkend Thermo King-servicepunt. De rechtsmiddelen van de 
eerste eigenaar zijn beperkt tot reparatie of vervanging. Door het herstellen van defecten op bovenstaande wijze voldoet Thermo King aan al haar 
verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de verkochte unit die hieronder staat vermeld, ongeacht of er sprake is van 
aansprakelijkheid op basis van een contract, een onrechtmatige daad (waaronder onachtzaamheid en/of risicoaansprakelijkheid) of anderszins.
3. Een onderdeel van een unit dat is gerepareerd of vervangen in het kader van de Thermo King-garantie, zal worden geïnstalleerd zonder dat er aan de 
koper arbeidsloon of onderdelen in rekening worden gebracht. Een onderdeel dat wordt vervangen, wordt eigendom van Thermo King. Dergelijke 
werkzaamheden in het kader van garantie moeten worden uitgevoerd door een erkend Thermo King-servicepunt. Van de garantie zijn uitgesloten 
voorrijkosten, overwerk, kilometers, telefoonkosten, telegramkosten en kosten van vervoer en/of verplaatsing van apparatuur of servicemedewerkers.
4. De garantie van Thermo King biedt geen dekking voor installatiewerkzaamheden, aanpassingen, losse onderdelen of schade. Onder de garantie van 
Thermo King vallen bovendien geen verbruiks- en onderhoudsproducten, zoals, maar niet beperkt tot, motorolie, smeermiddelen, zekeringen, filters en 
filterelementen, gloeipatronen, reinigingsmaterialen, lampjes, koudemiddelgassen, drogers en niet door Thermo King geleverde accu´s. 
5. De garantie is uitsluitend van toepassing op de mechanische en elektrische delen van een koelsysteem dat gebruik maakt van een externe verdamper, 
indien de tussenliggende leidingen en bedrading zijn geïnstalleerd door een erkende Thermo King-dealer of -servicepunt.
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T-SERIE
6. De garantie van Thermo King is niet van toepassing op een unit die (i) naar mening van Thermo King zodanig is geïnstalleerd, onderhouden, 
gerepareerd of gemodificeerd dat dit ten koste gaat van de integriteit, (ii) onderhevig is aan onjuist gebruik, nalatigheid of een ongeluk, of (iii) is 
bediend zonder inachtneming van de gedrukte gebruiksinstructies van Thermo King. Thermo King of een erkend Thermo King-servicepunt heeft 
het recht om van de koper te eisen dat deze het onderhoudsdossier overlegt om aan te tonen dat een unit juist is onderhouden.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ELKE ANDERE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, 
WAARONDER ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ELKE GARANTIE 
DIE VOORTVLOEIT UIT HANDELSCONVENTIES EN GEWOONTEN, MET UITZONDERING VAN EIGENDOMSRECHTEN EN 
REGELINGEN TEGEN INBREUK OP OCTROOIEN.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: THERMO KING SLUIT AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN VERBINTENIS OF 
ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN ONACHTZAAMHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERSZINS UIT VOOR 
ENIG LETSEL OF ENIGE SCHADE VEROORZAAKT AAN VOERTUIGEN, INHOUD, PRODUCTLADING OF ANDER EIGENDOM OF 
VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF 
ONDERBREKING VAN ZAKEN, WINSTDERVING EN VERLIES VAN GEBRUIK. DE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER IN DEZE ZIJN 
EXCLUSIEF EN DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN THERMO KING OVERSCHRIJDT IN GEEN GEVAL DE 
AANKOOPPRIJS VAN DE UNIT OF VAN HET ONDERDEEL WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD.



UT-SERIE
UT-SERIE
Op uw volledige Thermo King-unit uit de T-serie zit 24 maanden garantie, gerekend vanaf de datum van ingebruikname. Op deze garantie zijn 
onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien u tijdens de garantieperiode garantie wilt claimen, overlegt u aan één van de dealers die u in de 
Thermo King-serviceadreslijst vindt, uw onderhoudsformulier. De dealers helpen u graag in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.

24 MAANDEN* BEPERKTE GARANTIE van INGERSOLL RAND International Ltd.: UT-serie
1. INGERSOLL RAND International Ltd. (“Thermo King”) garandeert dat de volledige unit vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Op deze 
garantie, die geldt gedurende vierentwintig (24) maanden vanaf ingebruikname of dertig (30) maanden vanaf de datum van verzending door 
Thermo King, welke van de twee zich het eerst voordoet, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
– Op de koppelingen zit gedurende 24 maanden of 4000 draaiuren garantie, welke van de twee zich het eerst voordoet.
– Op de aandrijfriemen zit maximaal 24 maanden of 4000 draaiuren op diesel en elektra garantie, welke van de twee zich het eerst voordoet.
2. De garantie is uitsluitend van toepassing op de koper van de unit en is beperkt tot, naar keuze van Thermo King, de reparatie van onderdelen die naar 
de mening van Thermo King defect zijn geraakt tijdens normaal gebruik en bij normale service binnen de aangegeven garantietermijn, of vervanging 
hiervan door nieuwe of gereviseerde onderdelen bij een erkend Themo King-servicepunt. De rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot reparatie of 
vervanging. Door het herstellen van defecten op bovenstaande wijze vervult Thermo King al haar verplichtingen en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de verkochte unit die hieronder staat vermeld, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid op basis van een contract, een 
onrechtmatige daad (waaronder onachtzaamheid en/of risicoaansprakelijkheid) of anderszins.
3. Een onderdeel van een unit dat is gerepareerd of vervangen in het kader van de Thermo King-garantie, zal worden geïnstalleerd zonder dat er aan de 
koper arbeidsloon of onderdelen in rekening worden gebracht. Een onderdeel dat wordt vervangen, wordt eigendom van Thermo King. Dergelijke 
werkzaamheden in het kader van garantie moeten worden uitgevoerd door een erkend Thermo King-servicepunt. Van de garantie zijn uitgesloten 
voorrijkosten, overwerk, kilometers, telefoonkosten, telegramkosten en kosten van vervoer en/of verplaatsing van apparatuur of servicemedewerkers.
4. De garantie van Thermo King biedt geen dekking voor installatiewerkzaamheden, aanpassingen, losse onderdelen of schade. Onder de garantie van 
Thermo King vallen bovendien geen verbruiks- en onderhoudsproducten, zoals, maar niet beperkt tot, motorolie, smeermiddelen, zekeringen, filters en 
filterelementen, gloeipatronen, reinigingsmaterialen, lampjes, koudemiddelgassen, drogers en niet door Thermo King geleverde accu´s. 
5. De garantie is uitsluitend van toepassing op de mechanische en elektrische delen van een koelsysteem dat gebruikmaakt van een externe verdamper, 
indien de tussenliggende leidingen en bedrading zijn geïnstalleerd door een erkende Thermo King-dealer of -servicepunt.
6. De garantie van Thermo King is niet van toepassing op een unit die (i) naar mening van Thermo King zodanig is geïnstalleerd, onderhouden, 
gerepareerd of gemodificeerd dat dit ten koste gaat van de integriteit, (ii) onderhevig is aan onjuist gebruik, nalatigheid of een ongeluk, of (iii) is 
bediend zonder inachtneming van de gedrukte gebruiksinstructies van Thermo King. Thermo King of een erkend Thermo King-servicepunt heeft het 
recht om van de koper te eisen dat deze het onderhoudsdossier overlegt om aan te tonen dat een unit juist is onderhouden.
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UT-SERIE
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ELKE ANDERE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, 
WAARONDER ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ELKE GARANTIE 
DIE VOORTVLOEIT UIT HANDELSCONVENTIES EN GEWOONTEN, MET UITZONDERING VAN EIGENDOMSRECHTEN EN 
REGELINGEN TEGEN INBREUK OP OCTROOIEN.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: THERMO KING SLUIT AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN VERBINTENIS OF 
ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN ONACHTZAAMHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERSZINS UIT VOOR 
ENIG LETSEL OF ENIGE SCHADE VEROORZAAKT AAN VOERTUIGEN, INHOUD, PRODUCTLADING OF ANDER EIGENDOM OF 
VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF 
ONDERBREKING VAN ZAKEN, WINSTDERVING EN VERLIES VAN GEBRUIK. DE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER IN DEZE ZIJN 
EXCLUSIEF EN DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN THERMO KING OVERSCHRIJDT IN GEEN GEVAL DE 
AANKOOPPRIJS VAN DE UNIT OF VAN HET ONDERDEEL WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD.


