NOVADOOR
Garantie voorwaarden
Dit is uw kwaliteitsgarantie voor de Novadoor garagedeur. Het woord zegt het al: de sectionaalgaragedeur die u hebt aangeschaft is een kwaliteitsproduct. Mocht u onverhoopt problemen hebben
met uw deur dan kunt u gebruik maken van de uitstekende garantieregeling.
De garantieregeling houdt in dat Novadoor zorgt dat gedurende een bepaalde periode en bij normaal
te verwachten gebruik van uw garagedeur onverhoopte gebreken kosteloos worden verholpen.
Deze periode gaat in op de montage datum van de deur.
U heeft garantie op:
●
●
●
●

10 jaar garantie op de panelen, hechting van de lak en doorroesten van binnenuit,
en het loslaten van het staal van het PUR-schuim.
10 jaar garantie op uw garagedeur.
5 jaar garantie op de aandrijving type Nova-Black 600 / 800 / 1000
2 jaar garantie op de aandrijving type Nova-White, SL-1000 en LM-50

Uitgesloten van garantie:
1) Ontstane schade en storingen welke zijn ontstaan door:
- zelfmontage,
- wanneer originele onderdelen zijn gewijzigd en/of door vreemde onderdelen zijn vervangen.
- reparaties uitgevoerd door derden.
- foutief en/of onvakkundig gebruik.
2) Kleurechtheid, en verkrijten van de laklaag.
3) Slijten van laklaag onder zijrubbers.
4) Batterijen van handzenders, handzenders en andere draadloze componenten,
print van de aandrijving bij blikseminslag en piekspanning.
5) Slijtage van Zij- en latei afdichtingen en staalkabels.
6) Gebreken die ontstaan door het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften en smeringen
zoals omschreven in de montagehandleiding.
7) Voorrijkosten + uurloon van reparatie. (1e jaar heeft u hier volledige garantie op).
Toepassen van garantie:
Indien u een gebrek constateert dat onder deze garantie valt voor het einde van de garantieperiode
dient u Novadoor hiervan direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Over het gebrek
zal een rapport worden opgesteld en na vaststelling van de garantie door de directie van Novadoor zal
het gebrek spoedig worden verholpen. Indien uit het rapport blijkt dat het gebrek niet onder de
garantie valt zal Novadoor voorrijkosten in rekening brengen en kan het gebrek tegen betaling voor u
worden verholpen.
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