CELLPOWER CPW-serie
garantievoorwaarden
Alle Cellpower CPW accu’s worden vrij van materiaal-en productie fouten geleverd volgens onderstaande garantie
clausules en claim voorwaarden.
Garantieclausules
•
•
•
•
•
•
•
•

De accu / Het accusysteem moet geïnstalleerd en onderhouden worden volgens de geldende Cellpower
Installatie en onderhoudsvoorwaarden.
Een minimaal onderhoudscontract dient afgesloten te zijn op het batterijsysteem.
Een accu / accusysteem wordt pas als defect beschouwd indien deze / het niet meer in staat is minimaal
80% van de oorspronkelijk gespecificeerde capaciteit te leveren tijdens de garantie termijn.
Elke accu dient opgeslagen, geladen en ontladen te worden volgens de gebruikshandleiding.
De gebruiker / beheerder / onderhoudscontractant zal binnen redelijke termijn toegang verlenen tot de
accu / het accusysteem ,met het doel tot inspectie,aan een door Cellpower aangewezen representant.
De garantietermijn vervalt indien de accu / het accusysteem onderhevig is aan temperaturen >30oC.
De garantietermijn wordt gereduceerd met 50% bij temperatuurstijging boven 25oC.
De garantietermijn vervalt indien de accu / het accusysteem niet meer voldoet aan de specificaties door
gebrekkig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, brand, baldadigheid, molest, e.d.

Claims
•
•
•
•
•
•
•

In geval van een mogelijke claim op deze garantievoorwaarden dient de originele Cellpower representant
gecontracteerd te worden.
Hier worden claimprocedures en formulieren ter beschikking gesteld en de claim in behandeling genomen.
Indien de geldigheid van een claim voldoende bewezen wordt geacht, wordt een vervangende accu /
accusysteem ter beschikking gesteld.
Indien voldaan wordt aan van toepassing zijnde verlengde garantievoorwaarden wordt een accu /
accusysteem volledig vervangen, inclusief bijbehorende vervangingswerkzaamheden.
Deze garantievoorwaarden verplichten niet tot vervangingswerkzaamheden waarbij vertikaal transport,
werkzaamheden buiten kantooruren, spoedreparaties, en vergelijkbare niet gangbare uitvoeringsfactoren
binnen de werkzaamheden vallen.
Ten behoeve van een vervanging op basis van de garantievoorwaarden worden additionele / bijzondere
werkzaamheden na voorafgaand overleg uitgevoerd volgens het dan geldende montagetarief voor deze
werkzaamheden.
Onder geen beding worden accu’s vervangen / gecrediteerd zonder controle en/of goedkeuring waaruit
blijkt dat aan de garantiebepalingen is voldaan.

Beperking
•

Deze garantievoorwaarden zijn de enig geldige voorwaarden voor CELLPOWER CPW product. Onder geen
beding kunnen deze garantievoorwaarden reden zijn tot vergoeding van schade of welke gevolgschade
dan ook, welke geleden wordt door het niet adequaat functioneren van een Cellpower CPW accu, voor
zover deze beperking niet ontkracht wordt door het geldende recht.

Intercel Energie B.V.
Waarderveldweg 3
2031 BK Haarlem
Phone:+31(0)23 514 99 00
Fax: +31(0)23 532 25 83

Postbus 990
2003 RZ Haarlem
Netherlands
E-mail: sales@intercel.nl
Internet: www.intercel.nl

V.A.T. no.: NL 8004.60 005 B01
Chamber of Commerce Amsterdam 34076136
ING Bank BIC: INGBNL2A
Accountno.: 67.32.85.537
IBAN: NL28INGB0673285537

