Beperkte garantie APsystems micro-omvormers YC500, YC600,
QS1 en YC1000 Europa, Midden-Oosten, Afrika

De YC500, YC600, QS1 en YC1000 micro-omvormers (hierna te noemen: het product) geleverd door Altenergy Power System Europe B.V.
(hierna te noemen: APsystems) zijn bestand tegen normale bedrijfsomstandigheden wanneer ze worden gebruikt voor hun oorspronkelijk
beoogde doel in overeenstemming met de bij het systeem geleverde Handleiding APsystems. Deze beperkte garantie APsystems (hierna te
noemen: beperkte garantie) biedt tien (10) jaar garantie op defecte producten, gerekend vanaf drie maanden na de datum van de oorspronkelijke
aankoop van het product bij APsystems (hierna te noemen: de garantietermijn). Een product is gebrekkig als het onbruikbaar is vanwege
materiaal- en fabricagefouten, mits APsystems door middel van inspectie het bestaan van dat defect vaststelt (hierna te noemen: gebrekkig
product). Voor het verkrijgen van service onder deze beperkte garantie dient de houder van de garantie zich te houden aan de procedures voor
het retourneren van producten (Return Merchandise Authorization, hierna te noemen: RMA), die te vinden zijn op www.APsystems.com.
Gedurende de garantietermijn zal APsystems naar eigen keuze hetzij (1) het gebrekkige product kosteloos repareren of vervangen, hetzij (2)
de houder van de garantie een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de werkelijke waarde van het gebrekkige product op het moment dat het
gebrek werd geconstateerd. APsystems mag naar eigen keuze nieuwe en/of gereviseerde onderdelen en/of onderdelen van het oorspronkelijke
of een volgend ontwerp gebruiken bij het repareren of vervangen van het gebrekkige product. Indien APsystems het gebrekkige product
repareert of vervangt, komen de kosten van het verzenden van het vervangende product van APsystems naar de klant ook voor rekening van
APsystems, echter exclusief de kosten van eventuele invoerrechten of belastingen. Onder deze beperkte garantie vallen niet (1) de
verzendkosten van het product naar APsystems of de arbeidskosten in verband met het verwijderen van het gebrekkige product of het opnieuw
installeren van het gerepareerde of vervangende product en (2) eventuele transportschade. Als APsystems een defect product repareert of
vervangt, gaat de beperkte garantie verder op het gerepareerde of vervangende product voor de rest van de oorspronkelijke garantietermijn.
De beperkte garantie geldt niet voor, en APsystems is niet verantwoordelijk voor, een gebrek in of schade aan een product dat (1) van de
oorspronkelijke installatieplaats is verplaatst, of (2) is gedemonteerd, bewerkt of op enigerlei wijze gewijzigd, of (3) is misbruikt, verwaarloosd,
onjuist geïnstalleerd of gebruikt onder omstandigheden waarvoor het product niet is bedoeld of anders is gebruikt dan beschreven in de
handleiding van APsystems, of (4) is blootgesteld aan brand, water, corrosie, plagen of een ingangsspanning buiten de in de productspecificaties
vermelde parameters, ongeacht of deze afkomstig is van het elektriciteitsnet, generatoren of blikseminslag, of (5) is beïnvloed door incidentele
of gevolgschade veroorzaakt door andere onderdelen van het elektrische systeem waarin het is geïnstalleerd, of (6) blootgesteld is geweest
aan een poging om de oorspronkelijke identificatiemarkeringen (inclusief handelsmerk, modelnummer of serienummer) te wijzigen of te
verwijderen. Onder deze beperkte garantie vallen niet kosten die verband houden met de verwijdering, installatie of het oplossen van problemen
met onderdelen van de elektrische systemen van de klant.
Gedurende de garantietermijn kan deze beperkte garantie worden overgedragen aan de volgende eigenaar van het product na het invullen van
een "garantieoverdrachtformulier" dat beschikbaar is op de website van APsystems, en tegen betaling van de nominale overdrachtskosten zoals
aangegeven op dat formulier.
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN DOOR ALTENERGY POWER SYSTEM
EUROPE B.V. OF EEN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMING, EN WORDT WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN UITDRUKKELIJK
GEGEVEN IN PLAATS VAN ELKE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN
MAAR ZONDER BEPERKING TOT GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOM, KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, OF GARANTIES BETREFFENDE DE JUISTHEID, TOEREIKENDHEID OF GESCHIKTHEID
VAN TECHNISCHE OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT GEGEGEVEN IN HANDLEIDINGEN OF ANDERE DOCUMENTATIE. IN GEEN
GEVAL ZAL APsystems AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE,
VERLIEZEN OF (ON)KOSTEN, UIT WELKE HOOFDE DAN OOK, ZIJ HET UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE
DAAD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ECONOMISCHE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VERLIES VAN OF
SCHADE AAN ZAKEN, OF PERSOONLIJK LETSEL.
In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op of uitsluitingen van impliciete garanties of van de duur van een impliciete garantie of van de
beperking of uitsluiting van bepaalde schade niet toegestaan, zodat bovenstaande beperking(en) of uitsluiting(en) mogelijk niet gelden. Deze
beperkte garantie geeft de klant specifieke wettelijke rechten, en de klant heeft mogelijk andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen.

Atenergy Power System Europe B.V.
Cypresbaan 7, 2908 LT
Capelle aan den IJssel
Nederland
0031-10-2582670
info.emea@apsystems.com
www.APsystems.com

L2.5EMEA

© Alle rechten voorbehouden 03-2019

[Dit document is een vertaling van de originele Engelse
verklaring voor u als een service. Bij tegenstrijdigheid
tussen de Nederlandse en de Engelse
versie van dit document, is de Engelse brontekst
bindend.]

Geautoriseerde handtekening

