HiKOKI POWER TOOLS BELGIUM – GARANTIEVOORWAARDEN
3 JAAR GARANTIE ZONDER REGISTRATIE²

Prettig werken en zeker zijn van je zaak. Daarom kies je HiKOKI: voor de kwaliteit, duurzaamheid
en optimale inzetbaarheid. Daar ben je van overtuigd, net als HiKOKI zelf. Daarom geeft HiKOKI
3 jaar lang garantie op elke HiKOKI1 machine, accu, acculader (m.u.v. bijgeleverde toebehoren).
Inderdaad, HiKOKI zelf is zo overtuigd van de kwaliteit van haar gereedschap, dat deze garantie
op elke HiKOKI machine, helemaal gratis is. Op elke HiKOKI gekocht bij één van de Belgische
HiKOKI dealers. (kijk voor de erkende HiKOKI dealers op www.hikoki-powertools.be).
Bewaar je aankoopbewijs met modelnaam en serienummer en wij zorgen voor de service.
Deze garantie geldt uitsluitend op fabricagefouten die berusten op materiaal- of
productiefouten voor elke HiKOKI machine, accu en lader (m.u.v. bijgeleverde toebehoren)
gekocht bij een erkende HiKOKI dealer in België. HiKOKI verleent garantie door het kosteloos
repareren van defecten aan HiKOKI machines die binnen de garantietijd veroorzaakt worden
door materiaal- of productiefouten.
Van garantie uitgesloten is: defect veroorzaakt door normale gebruiks slijtage, defect dat het
gevolg is van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, defect door verkeerd gebruik,
defect door abnormale omgevingsomstandigheden, defect door overbelasting of slecht
onderhoud, defect veroorzaakt door gebruik van niet originele HiKOKI accessoires/toebehoren
als het product uit elkaar genomen is of als er veranderingen zijn aangebracht of de reparatie
die niet door geautoriseerde HiKOKI reparatie dealers of HiKOKI Power Tools zelf is uitgevoerd.
In geval van garantie stuurt u de HiKOKI machine met het originele aankoopbewijs via uw
dealer naar HiKOKI Power Tools Belgium N.V./S.A.
3 + 2 JAAR GARANTIE OP AC BRUSHLESS MOTORONDERDELEN ZONDER REGISTRATIE²

Naast de gratis reparatie garantie van 3 jaar, biedt HiKOKI 2 jaar extra garantie voor
motoronderdelen² van je AC Brushless Power Tools (machines op netstroom met
koolborstelloze motor). Hiermee kom je op een totale garantieperiode van 5 jaar. De datum
van aankoop op de originele factuur is doorslaggevend. Bewaar je aankoopbewijs met
modelnaam en serienummer en wij zorgen voor de service.

Deze extra garantie geldt uitsluitend op fabricagefouten die berusten op materiaal- of
productiefouten op de AC Brushless HiKOKI motoronderdelen voor machines gekocht bij een
erkende HiKOKI dealer in België (kijk voor de erkende HiKOKI dealers op www.hikokipowertools.be).
Van garantie uitgesloten is: defect veroorzaakt door gebruiksslijtage, defect dat het gevolg is
van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, defect door verkeerd gebruik, defect door
abnormale omgevingsomstandigheden, defect door overbelasting of slecht onderhoud, defect
veroorzaakt door gebruik van niet originele HiKOKI accessoires/toebehoren als het product

uit elkaar genomen is of als er veranderingen zijn aangebracht of de reparatie die niet door
geautoriseerde HiKOKI reparatie dealers of HIKOKI Power Tools zelf is uitgevoerd.
In geval van garantie stuurt u de HiKOKI machine met het originele aankoopbewijs via uw
dealer naar HiKOKI Power Tools BELGIUM N.V./S.A.
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HiKOKI zet de service van Hitachi Power Tools voort.
Registratie is niet verplicht maar indien gewenst kunt u de HiKOKI producten toch on-line blijven registreren voor uw
eigen gemak. Via : www.hikoki-powertools.be
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