
 
 
 
 
 
 

VACUÜMSERVICEMODULE VOOR MOBIELE TOILETTEN 12 
MAANDEN BEPERKTE PRODUCTGARANTIE 

 
Satellite Industries, Inc. vrijwaart de mobiele vacuümservicemodule tegen functionele defecten1 op het vlak van 
materiaal of vakmanschap voor een periode van 12 maanden zoals hieronder beschreven. 

 
WAT VALT ONDER DE GARANTIE Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor de tank, kasten en platformen 
van de vacuümservicemodule, de bumper/unitsleper, de montagebeugel voor de vacuümpomp en het 
montagesysteem voor de vacuümtank. Het voertuigchassis en het vacuümpompsysteem vallen onder de 
garantie van de fabrikant. 

 
WIE VALT ONDER DE GARANTIE Deze beperkte garantie geldt alleen voor de originele aankoper van de 
door Satellite vervaardigde vacuümservicemodule voor mobiele toiletten. Bewijs van aankoop zal vereist 
zijn. 

 
PERIODE VAN DEKKING De dekking volgens deze beperkte garantie geldt gedurende in totaal 12 maanden 
vanaf de datum van verzending. Een volgens deze garantie geleverd onderdeel of uitgevoerde reparatie zal 
gedekt blijven gedurende het resterende deel van de originele garantieperiode. 

 
DE VERPLICHTINGEN VAN SATELLITE Indien een onderdeel dat onder deze beperkte garantie valt, een 
functioneel defect vertoont binnen de dekkingsperiode, zal Satellite de nodige vervangonderdelen bezorgen 
of, indien het daarvoor kiest, het materiaal en de instructies voor de herstelling leveren. 

 
HOE DEKKING VERKRIJGEN De klant dient Satellite Industries, Inc. schriftelijk op de hoogte te brengen van 
eventuele defecten die onder deze beperkte garantie vallen en de nodige maatregelen te treffen voor 
inspectie van de defecte materialen. Satellite kan een inspectie of andere verificatie eisen om na te gaan dat 
de goederen inderdaad defect zijn; hiervoor kan het nodig zijn dat sommige of alle onderdelen worden 
teruggestuurd (transport vooraf betaald). Satellite zal de kosten voor vooraf goedgekeurd transport van defect 
bevonden onderdelen op zich nemen. 

 
WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE Deze garantie geldt niet voor schade of defecten waartoe wordt 
bijgedragen of die worden veroorzaakt door: niet-naleving van operationele of montageprocedures van 
Satellite, ongeoorloofde wijziging, verkeerd gebruik, vandalisme of ongeval. In geen geval kan Satellite 
aansprakelijk worden gesteld voor arbeidskosten of voor incidentele of gevolgschade. 

 
1 WAT IS EEN "FUNCTIONEEL DEFECT" Voor deze garantie bedoelen we met een functioneel defect een 
breuk of andere problemen die verhinderen dat de Satellite Servicemodule voor mobiele toiletten correct 
werkt in overeenstemming met de gebruikelijke praktijken in de mobiele toilettenbranche. 

 
 
DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE EVENTUELE ANDERE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET ALS 
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES INZAKE 
VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN ALLE EVENTUELE 
ANDERE GARANTIES WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN. ZONDER 
UITGEBREID OF VERLENGD TE KUNNEN WORDEN, DIENT ELKE GARANTIE TE STARTEN BINNEN 
EEN (1) JAAR NA DE DATUM WAAROP ONZE PRODUCTEN BIJ U ZIJN GELEVERD. 
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