Garantiebepalingen DSS Zonneboilers
Voor de DSS zonneboilersystemen gelden de volgende garantiebepalingen;
Zonnecollector: 10 jaar garantie, waarvan;
- 2 jaar garantie op de zonnecollector, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 100%.
- 3e t/m 10e jaar garantie op het component zonnecollector, exclusief arbeidsloon en
voorrijkosten; 90% in het 3e jaar, 80% in het 4e jaar.....20% in het 10e jaar.
- glasbreuk van de zonnecollector is uitgesloten van garantie.
Zonneboiler: 5 jaar garantie, waarvan;
- 1 jaar op de zonneboiler, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 100%.
- 2e t/m 5e jaar garantie op het component zonneboiler, exclusief arbeidsloon en
voorrijkosten; 80% in het 2e jaar, 60% in het 3e jaar, 40% in het 4e jaar, 20% in het 5e jaar.
- Beschadigingen aan de mantel, bodem en deksel vallen zijn uitgesloten van garantie.
Overige appendages zonneboilersysteem: 2 jaar garantie, waarvan;
- 1 jaar garantie op het betreffende component, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten;
100%.
- 2e jaar garantie op het betreffende component, exclusief arbeidsloon en voorrijkosten;
100%.

Garantievoorwaarden;
-

-

-

De afnemer garandeert dit product onder dezelfde voorwaarden aan de eindgebruiker;
De garantietermijn gaat in op de installatiedatum(redelijkerwijs aantoonbaar), maar nooit
later dan 12 maanden na productiedatum van betreffend component;
De garantie geldt alleen voor materiaal-, fabricage- en constructiefouten aan producten en
componenten, geleverd door DSS BV;
De beoordeling van de garantieclaim geschiedt door DSS BV;
De garantiebepalingen blijven van kracht indien er door DSS, voordat het systeem
geïnstalleerd wordt, schriftelijke toestemming is verleend voor het anders installeren dan
in het installatievoorschrift vermeld staat;
De garantiebepalingen blijven van kracht indien de juiste anti-vries middelen aan het
water uit het collectorcircuit zijn toegevoegd; voor drukgevulde systemen geldt bovendien
dat er een onderhoudsrapport overlegbaar moet zijn, niet ouder dan 3 jaar, waaruit blijkt
dat de in het systeem aanwezige vloeistof is gecontroleerd op zuurgraad en refractie en is
goed bevonden;
Het voldoen aan deze garantieverplichtingen geldt als volledige schadevergoeding. Tot
verdere schadevergoeding, waaronder met name vergoeding van gevolgschade en/of
bedrijfsschade van welke aard dan ook, zijn wij niet verplicht;

-

-

Een binnen de garantietermijn vervangen onderdeel dient zonder enige verandering,
gevrijwaard tegen verdere beschadiging en franco door de installateur aan ons te worden
verstuurd. Het geretourneerde onderdeel wordt daarmee eigendom van DSS BV.
Eventueel door DSS service BV(DSS at Home) vervangen onderdelen worden eigendom
van DSS BV.

Aanspraak op garantie vervalt indien;
-

-

-

Er sprake is van het niet opvolgen van het installatievoorschrift, gebrekkig onderhoud,
ondeskundig gebruik, een verkeerde af- en/of instelling door derden, geweld van buitenaf
(vandalisme), normale slijtage, bevriezing, natuurgeweld (bliksem, enz.) en
transportschade anders dan van het eerste transport naar het opgegeven afleveradres;
De eindgebruiker die de fout of het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had
kunnen ontdekken, dit niet binnen 5 werkdagen aan een erkende installateur (Uneto-VNI)
of DSS heeft gemeld;
Gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de
eindgebruiker, dan wel door een van buiten komende oorzaak;
Het product door een ander dan een erkende installateur (Uneto-VNI) is geïnstalleerd,
gerepareerd, gewijzigd, onderhouden of (bij)gevuld;
Niet wordt voldaan aan de specificaties van onderstaande factoren;
- cv-water:
drinkwater (volgens norm Waterleidingbesluit)
- tapwater:
drinkwater (volgens norm Waterleidingbesluit)
- elektrische spanning: 230V met max. afwijking +10% en –15% (norm; CENELEC
HD 472S1)
- gebruik:
normaal huishoudelijk gebruik

In bepaalde gebieden kan het chloridegehalte en/of de waterhardheid van het te gebruiken
drinkwater (tijdelijk) afwijken van de in het Waterleidingbesluit gestelde norm!! DSS BV is
niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor kan optreden. Met name wordt
hiermee bedoeld het optreden van lekkages door de corrosieve werking die bij water van
afwijkende samenstelling kan ontstaan. De oorzaak van het probleem bevindt zich in die
situaties buiten de invloedssfeer van DSS BV.
Alle eerder gepubliceerde garantievoorwaarden komen hiermee te vervallen.

