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De firma Akku Vision GmbH, Industriestraße-West 6, D-63808 Haibach (hierna aangeduid als „Akku Vision“) verleent zakelijke kopers (B2B)
naast en bovenop onze productaansprakelijkheid ingeval van gebreken onder de volgende voorwaarden en in de hieronder beschreven omvang
een duurzaamheidsgarantie.
Als fabrikant garandeert Akku Vision voor een bepaalde duur het probleemloos functioneren van adequaat volgens de voorschriften gebruikte
vervangende accu´s uit onze fabriek.
„Zakelijke koper “ als bedoeld in deze fabrieksgarantie is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Akku Vision-product in het kader van
zijn bedrijfsmatige of beroepsmatige activiteit als zelfstandige doorverkoopt of installeert en het product als eerste van Akku Vision betrokken
heeft.
Akku Vision neemt onder de volgende voorwaarden de garantie op zich, dat de door Akku Vision in de Europese Unie (EU), Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland verkochte producten bij adequaat gebruik gedurende de overeengekomen garantieperiode vrij van gebreken
zijn. Indien er een Akku Vision- product gedurende de garantieperiode in zijn functioneren gebrekkig blijkt, zal Akku Vision conform deze
garantievoorwaarden naar eigen keuze de voor de zakelijke wederverkoper kosteloze reparatie van het product of een kosteloze vervangende
levering van een overeenkomstig of gelijksoortig Akku Vision product verrichten.
Garantieperiode
De garantieperiode voor vervangende accu´s bedraagt 24 maanden en begint met de dag van de aankoop bij Akku Vision door de zakelijke koper.
Uitgezonderd zijn tot B-waar, 2e keus of showmodel verklaarde artikelen, hiervoor bedraagt de garantieperiode 12 maanden en begint met de
dag van de aankoop bij Akku Vision door de zakelijke koper. De garantieperiode voor accessoires (zoals bijv. opladers) bedraagt 24 maanden en
begint met de dag van de aankoop bij Akku Vision door de zakelijke koper.
Voorwaarde voor de fabrieksgarantie
De garantieverklaring stelt als voorwaarde, dat de zakelijke koper deze garantieverklaring schriftelijk aan Akku Vision bevestigt als zijnde
geaccepteerd.
Dit vindt plaats a) door het invullen van het reclamatieformulier binnen 24 of 12 maanden vanaf de aankoopdatum op de Akku Vision-homepage,
op te roepen via www.e-bike-vision.de en b) door overlegging van het originele aankoopbewijs
betreffende de aanschaffing van de door de garantietoezegging omvatte Akku Vision-producten en c) door het tonen van het Akku Visionproduct, de foutomschrijving, alsmede het bewijs dat het gebrek in het functioneren binnen de garantieperiode opgetreden is. Dit bewijs kan met
name door de overlegging van het aankoopbewijs worden geleverd.
Garantiedekking
Akku Vision garandeert, dat haar producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten.
Beslissend is hierbij de stand van de wetenschap en techniek op het fabricagetijdstip.
Deze garantietoezegging valt bovendien onder de voorwaarde, dat
• de Akku Vision-producten volgens de voorschriften worden gebruikt, de Akku Vision-accu’s alleen met de originele oplader van de
aandrijfmotorfabrikant of met een Akku Vision-oplader werden opgeladen,
• er geen aan- en ombouwwerkzaamheden resp. andere modificaties aan de Akku Vision-producten op eigen initiatief en voor eigen risico
werden uitgevoerd,
• service en onderhoud van de Akku Vision-producten conform de Akku Vision-bedieningshandleiding hebben plaatsgevonden,
• de aanbouw- en installatie conform de installatievoorschriften door Akku Vision hebben plaatsgevonden,
• er op de Akku Vision-producten geen chemische en mechanische invloeden op het materiaaloppervlak hebben plaatsgevonden, die bij
onoordeelkundig gebruik ontstaan zijn, bijvoorbeeld door beschadigingen door verkeerde reinigings- of poetsmiddelen of (scherpe)
voorwerpen. Hierdoor veroorzaakte schades vallen niet onder de garantie(toezegging),
Deze toezegging geldt niet voor Akku Vision-producten die als B-waar, 2e keus artikelen of showmodel werden gekocht.
Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op Akku Vision-producten die direct van Akku Vision werden betrokken.
Akku Vision-producten die op andere manieren binnen het dekkingsgebied van de garantie geraakt zijn, worden uitdrukkelijk van deze garantie
uitgesloten.
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Voorts worden gebreken uitgesloten, die veroorzaakt worden door:
• onjuiste bediening, bijv. oververhitting, verkeerd aansluiten, kortsluiting of verwisseling van de polen, onderdompeling in water of andere
vloeistoffen, reiniging met hogedruk- of stoomreinigers, diepontlading, overlading of val van het product
• gebruik van niet door Akku Vision ter beschikking gestelde of toegestane accessoires
• abusievelijke of opzettelijke beschadiging
• gebruik buiten de technische specificatie
• schades die niet direct ontstaan aan het apparaat waarvoor wij de garantie op ons nemen
• het smeren van de contacten met contactspray of smeermiddelen en dergelijke
• veranderingen / modificaties / reparaties / ombouw- of inbouwwerkzaamheden / upgrades
Garantievergoedingen
De garantievergoeding bestaat er uitsluitend uit, dat Akku Vision-producten in het geval van een binnen de garantieperiode opgetreden gebrek
in het functioneren naar eigen keuze de voor de zakelijke koper kosteloze reparatie van het product of een kosteloze vervangende levering
van een overeenkomstig of gelijksoortig en gelijkwaardig Akku Vision-product verricht. Akku Vision behoudt zich hierbij het recht voor, om de
garantievergoeding aan de technische vooruitgang aan te passen.
Voor de garantienemer ontstane kosten, onkosten, porto en dergelijke worden niet vergoed. Ook worden montage-, demontage- en
transportkosten niet vergoed. Bedrijfsuitvalsschades, winstderving en gevolgschades die op een gebrek van het Akku Vision-product berusten,
zijn niet inbegrepen in de garantietoezegging.
Aanspraken op vergoeding van gevolgschades of vanwege de productaansprakelijkheid bestaan echter slechts voor zover deze staan omschreven
in dwingende wettelijke voorschriften.
De garantie geldt zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals bijvoorbeeld de voorschriften die
van kracht zijn volgens de productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet of grove nalatigheid, wegens aantasting van leven, lichaam of
gezondheid door Akku Vision of diegenen die plaatsvervangend voor haar aan haar verplichtingen voldoen.
Onterechte reclamaties
Aangemelde reclamaties of ingezonden reclamaties die door Akku Vision op grond van ontbrekende bewijsstukken, verlopen garantietermijn
of niet erkende gebreken worden afgewezen, worden op kosten van de koper geretourneerd. De kosten voor handling, logistiek, controle en
documentatie bedragen €35,- netto (DE, AT, NL), resp. €50,- netto (voor EU, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland).
Kostenramingen voor reparaties worden altijd vooraf met de zakelijke koper afgestemd.
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