Garantie Portable PowerBanks
Wij hebben groot vertrouwen in onze producten. Om deze reden zijn wij bereid u
een garantie van 5 jaar en derhalve 3 jaar boven op de wettelijke garantie te
verstrekken. Wij garanderen derhalve onder de voorwaarden als hieronder
omschreven de werking van onze Portable PowerBank gedurende een periode van
5 jaar na aankoop. Mochten er binnen deze periode van 5 jaar gebreken optreden
die ervoor zorgen dat de Portable PowerBank niet meer functioneert, dan
vervangen wij de door u gekochte Portable PowerBank voor een nieuwe Portable
PowerBank van een zelfde of vergelijkbaar model.
De garantie geldt onder de navolgende voorwaarden:
1. U dient het originele bewijs van aankoop te overleggen;
2. Er dient uitsluitend sprake te zijn van normaal gebruik conform onze
handleidingen. Deze garantie is uitdrukkelijk niet van toepassing ingeval van
ondeugdelijk of onvoorzichtig gebruik, enige schade veroorzaakt door externe
factoren, gebruik in strijd met de handleiding of andere door ons verstrekte
instructies of door derde uitgevoerde reparaties;
3. Het is niet mogelijk uw aankoopbedrag retour te ontvangen
4. De Portable PowerBank dient gekocht te zijn in Nederland, België, Luxemburg,
Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland;
5. U heeft de door u oorspronkelijk gekochte Portable PowerBank conform onze
instructies aan ons retour gezonden. U ontvangt deze instructies zodra u aangeeft
een beroep op deze garantie te willen doen.
Gedurende de eerste 2 jaar van deze garantie kunt u zich wenden tot de winkelier
waar u de Portable Powerbank heeft gekocht. Daarna kunt u zich rechtstreeks tot
ons wenden via het hierna aangegeven telefoonnummer of emailadres.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens de klant voor eventuele door de klant geleden
schade ten gevolge van het niet althans niet naar behoren functioneren van de
Portabel PowerBank, voor zover wij deze aansprakelijkheid wettelijk kunnen
uitsluiten. In dit kader is van belang dat u de Portable PowerBank meteen na
aankoop dient te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken.
Deze garantie wordt verstrekt door Brands Service BV. Wij zijn ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 17225774. Ons bezoekadres is Florijn 14-16, 5751
PC Deurne, Nederland. Indien u een beroep op deze garantie wenst te doen kunt u
contact met ons opnemen via tel: +31 493 671555 of Email:info@gpbatteries.nl
Algemene informatie
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit dit garantiedocument mag op enige
wijze openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd worden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Brands

Brands behoudt zich het recht voor dit document op enige wijze en op enig moment
aan te passen, zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brands: tel: +31 493
671555 of Email:info@gpbatteries.nl
Ondanks dat alle zorgvuldigheid inachtgenomen is bij het opstellen van dit
document, accepteert Brands geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in dit
document en/of de gevolgen hiervan.

Pagina

2/2

