GARANTIE VOOR ORIGINELE
VOLVO PENTA ONDERDELEN
DUBBELE GARANTIE INDIEN GEMONTEERD DOOR DE VOLVO PENTA DEALER

Originele Volvo Penta onderdelen
Niet alleen kan Volvo Penta u onderdelen leveren die op maat
zijn gemaakt voor uw motor, maar we ondersteunen deze
onderdelen tevens met een uitgebreide garantiedekking voor
uw volledige gemoedsrust.
Originele Volvo Penta onderdelen en accessoires zijn ontworpen en geproduceerd
volgens de hoogste normen en vervaardigd om in perfecte harmonie met Volvo
Penta motoren te werken. Wanneer u uw motor uitrust met originele Volvo Penta
onderdelen, kunt u rekenen op optimale prestaties, betrouwbaarheid en een lange
levensduur.
Maar in het geval dat een onderdeel in de garantieperiode defect gaat, kunt u
op Volvo Penta rekenen voor ondersteuning. Voor alle originele Volvo Penta
onderdelen en accessoires (met uitzondering van onderdelen die aan slijtage
onderhevig zijn) die bij de geautoriseerde Volvo Penta dealer worden geleverd,
geldt standaard een garantie van 12 maanden.
Als deze onderdelen tevens worden gemonteerd door de Volvo Penta dealer,
wordt de garantieperiode verdubbeld tot 24 maanden en worden tevens de
arbeidsuren gedekt. Dus niet alleen kunt u ervan verzekerd
zijn dat uw onderdelen van hoge kwaliteit correct en met
Volvo Penta expertise zijn gemonteerd, maar u krijgt
tevens de ondersteuning van een uitgebreide
Volvo Penta garantie.
Bij Volvo Penta is elke schakel in de keten solide.
Betrouwbare originele Volvo Penta onderdelen
en accessoires, in combinatie met een
professioneel wereldwijd dealernetwerk en
een uitgebreide garantiedekking, bieden u
volledige gemoedsrust — ongeacht
uw toepassing.

Standaardgarantie: 12 maanden
Originele Volvo Penta onderdelen en accessoires die worden geleverd
maar niet worden gemonteerd door een geautoriseerde Volvo Penta
dealer, worden gedekt door onze standaardgarantie van 12 maanden.

Garantie voor gemonteerde onderdelen:
24 maanden
Originele Volvo Penta onderdelen en accessoires die zijn geleverd
en gemonteerd door een geautoriseerde Volvo Penta dealer, worden
gedekt gedurende 24 maanden — inclusief de arbeidsuren voor het
monteren van het onderdeel.

Volvo Penta heeft een uitgebreid dealernetwerk van
3.500 dealers in 130 landen voor de ondersteuning
van klanten uit de scheepvaart en uit de industrie
over de hele wereld. Scan de QR-code of ga naar
volvopenta.com/dealerlocator om uw dichtstbijzijnde
Volvo Penta dealer te vinden.
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ONDERDELEN & ACCESSOIRES DIE ZIJN VERKOCHT EN GEMONTEERD DOOR
EEN VOLVO PENTA DEALER
(aangeschaft na levering van motorpakket):
-Vierentwintig (24) maanden
UURBEPERKING: 600 uur (pleziervaart); 1.000 uur (bedrijfsvaart); of 3.000 uur (industrieel,
met uitzondering van stand by-stroomvoorziening en noodbrandbluspompen, waarvoor
1.000 uur geldt).
De garantie op onderdelen van vierentwintig (24) maanden geldt, met dezelfde algemene voorwaarden
als de Internationale beperkte garantie van AB Volvo Penta. De garantiedekking gaat in vanaf de verkoopdatum die is vermeld op de factuur / het transactiedocument. De klant moet een factuur/ontvangstbewijs
overleggen als aankoopbewijs om in deze gevallen in aanmerking te komen voor garantie.
Voor alle producten, inclusief motoren, transmissies, onderdelen en accessoires die tijdens de garantieperiode of aanvullende dekkingsperiode zijn vervangen of gerepareerd zonder kosten voor de eigenaar/
eindgebruiker, geldt het restant van de oorspronkelijke garantieperiode voor de desbetreffende producten.
Als een product bijvoorbeeld is geregistreerd voor garantie in Product Center en voor het product een
garantieperiode van 24 maanden geldt, en na 22 maanden wordt een reparatie onder garantie uitgevoerd,
geldt voor elk onderdeel dat op dat moment wordt vervangen of gerepareerd een garantiedekking van de
resterende 2 maanden.

www.volvopenta.nl

