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ALGEMENE VOORWAARDEN STANDAARDGARANTIE VAN THERMO KING

ALGEMENE VOORWAARDEN STANDAARDGARANTIE VAN THERMO KING 
Op uw volledige Thermo King voertuigaangedreven vrachtwagenunit zit 24 maanden garantie, gerekend vanaf de datum van ingebruikstelling. 
Op deze garantie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
Indien u tijdens de garantieperiode garantieservice of reparatie nodig heeft, moet u uw onderhoudsformulier (te vinden op de website EMEA 
gebruikershandleiding voor downloads - www.emea-user-manuals.thermoking.com/) overhandigen aan één van de dealers die u in de Thermo 
King-serviceadreslijst vindt. De dealers zullen u graag helpen in overeenstemming met onderstaande samenvatting van de garantiebepalingen.

INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. (''Thermo King'') BEPERKTE GARANTIE VAN 24 MAANDEN: Directe aandrijving
Opmerking: De volledige voorwaarden van de beperkte garantie van Thermo King kunt u opvragen bij uw Thermo King-dealer. 

1. Op voorwaarde van de onderstaande bepalingen garandeert Thermo King Limited (''Thermo King'') dat de volledige unit vrij is van materiaal- en 
fabricagefouten gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van ingebruikstelling of dertig (30) maanden vanaf de datum 
waarop de unit door Thermo King is verzonden, welke van de twee zich het eerst voordoet, of na een totaal van 3.000 uren (combinatie van onderweg en 
elektrische werking), met een limiet van 1.000 uur voor werking op elektrische hulpmotor. 

2. Vóór afloop van de twaalfde maand van de garantiedekking moet de unit op kosten van de koper worden ingeleverd bij een erkende Thermo King-dealer of 
dienstverlener voor inspectie. Tijdens de controle wordt bekeken of de unit juist is onderhouden (zie punt 4) en of er upgrades of reparaties moeten worden 
uitgevoerd. Indien de controle naar tevredenheid wordt afgerond, gaat de tweede garantietermijn van twaalf maanden in.

3. In alle gevallen is de enige verplichting van Thermo King onder deze garantie de reparatie of vervanging, naar de keuze van Thermo King, van het defecte 
product.

4. De bepalingen van deze Beperkte garantie zijn niet van toepassing op producten: (A) die worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld; 
(B) zijn gerepareerd of aangepast zonder schriftelijke toestemming vooraf van Thermo King; (C) die te maken hebben gehad met verkeerd gebruik, 
misbruik, verwaarlozing of ongelukken; (D) die op onjuiste wijze zijn opgeslagen, geïnstalleerd, onderhouden of gebruikt; (E) die zijn gebruikt in strijd met 
de schriftelijke instructies van Thermo King aan de dealer; (F) die zijn onderworpen aan onjuiste temperatuurs-, vochtigheids- en andere 
omgevingsomstandigheden; (G) die zijn aangetast door normale slijtage, erosie en/of corrosie; of (H) waarbij Thermo King van mening is dat de 
garantievoorwaarden niet zijn nageleefd.

5. Deze Beperkte garantie is overdraagbaar als de klant een erkende Thermo King-dealer schriftelijk en vooraf op de hoogte stelt zodra een Product wordt 
overgedragen of verkocht aan een nieuwe eigenaar. Deze Beperkte garantie biedt uitsluitend dekking voor onderdelen en arbeidsloon. Onder deze Beperkte 
garantie vallen geen overuren, reiskosten, aan reizen gerelateerde kosten, voertuigvervangingskosten of kosten gerelateerd aan het huren van een voertuig.

6. Alle onderhouds-, service- en reparatiewerkwerkzaamheden moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde Thermo King-dealer en alleen originele 
reserveonderdelen van Thermo King mogen worden gebruikt bij deze werkzaamheden. De dealer moet de reparatiewerkzaamheden die onder deze garantie 
worden uitgevoerd laten uitvoeren door een erkende technicus in de werkplaatsen van de dealer. Als niet precies wordt voldaan aan deze vereisten, komt 
deze Beperkte garantie te vervallen.
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7. De hier geleverde Beperkte garantie dekt geen verbruiks- of onderhoudsartikelen, waaronder, maar niet beperkt tot, oliën, vetten, smeermiddelen, 
zekeringen en alle onderdelen die niet worden geleverd door Thermo King. Elke reparatie die onder deze garantie wordt uitgevoerd door Thermo King of 
door een geautoriseerde Thermo King-dealer zal de termijn van deze Beperkte garantie niet verlengen.

8. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op fouten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanbevolen bedieningsmethoden en de service- en 
onderhoudsprocedures zoals deze staan beschreven in deze handleiding.

OPMERKING: als de aandrijving schade veroorzaakt aan de zuigercompressor, wordt het defect aan de compressor niet gedekt.

9. Deze Beperkte garantie is ongeldig als de eigenaar en/of bediener zich niet strikt aan het preventieve onderhoudsschema houdt zoals geadviseerd door 
Thermo King. 

10. Thermo King behoudt zich het recht voor elke claim te onderzoeken, en indien onterecht, de in rekening gebrachte hoeveelheid terug te vorderen.
11. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing op unieke en speciaal geproduceerde producten, en/of producten die zijn geproduceerd buiten het bereik van 

de standaard productspecificaties. Deze Beperkte garantie is alleen van toepassing op producten die zijn geproduceerd met standaardproductspecificaties.

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, PRODUCT-
LADING OF ANDER EIGENDOM OF VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF ONDERBRE-
KING VAN ZAKEN, WINSTDERVING EN VERLIES VAN GEBRUIK. DE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER IN DEZEN 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.

OPMERKING: Garantievoorwaarden en -perioden kunnen gewijzigd worden. Raadpleeg uw Thermo King-dealer voor de specifieke garantie die 
op uw unit van toepassing is. 


