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GARANTIEVERKLARING
CarTeck sectionaaldeuren & kanteldeuren

TECKENTRUP garandeert in overeenstemming met de bepalingen van deze garantie dat de
TECKENTRUP CarTeck sectionaal- & kanteldeuren voor een periode van 10 jaar vanaf levering bij
maximaal 5 deurbedieningen (open/dicht) per dag, vrij van defecten in materialen en productiefouten
zijn (duurzaamheidgarantie).
Op TECKENTRUP aandrijvingen uit de modelseries TA 12.2, TA 20.2 en TA 40.2, die op TECKENTRUP
CarTeck sectionaal- & kanteldeuren zijn geïnstalleerd en/of gebruikt worden, garandeert
TECKENTRUP 2 jaar garantie op het aandrijfsysteem.

Op toegepaste deuraandrijvingen, de CarTeck Drive 500 en de CarTeck Drive 600, van de
Summer Funktechnik GmbH die zijn geïnstalleerd op TECKENTRUP CarTeck sectionaal &
kanteldeuren verleent TECKENTRUP een garantie van 5 jaar op het aandrijfsysteem en
2 jaar garantie op zenders, accessoires, buismotoren en slagbomen.
Voor vervangende leveringen is de garantietermijn 6 maanden, maar minimaal de lopende
garantieperiode. Door de toegekende garantie op Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH
te claimen voor de gebruikte deuraandrijvingen wordt de gehele garantieperiode niet verlengd.
Voor een periode van 5 jaar na aflevering garandeert TECKENTRUP een garantie op veren,
staalkabels, loopwielen, scharnieren en keerschijven op de TECKENTRUP CarTeck
sectionaal- & kanteldeuren bij normaal gebruik van maximaal 5 deurbedieningen (open/dicht)
per dag.
Voor vervangende leveringen is de garantietermijn 6 maanden, maar minimaal de lopende
garantieperiode.
Voor de duur van de betreffende garantie elimineren we defecten in de TECKENTRUP CarTeck
sectionaal- of kanteldeuren, waarvan is aangetoond dat deze te wijten zijn aan een materiaalof fabricagefout. Wij verplichten ons, naar onze keuze, de defecte delen kostenloos te
vervangen, te herstellen of te compenseren. De kosten voor de uit- en inbouw en het
ongevraagd retourneren worden niet vergoed.
De respectievelijke garantie is alleen van toepassing op het land waar de TECKENTRUP
CarTeck sectionaal- of kanteldeuren zijn aangekocht. De TECKENTRUP CarTeck sectionaalof kanteldeuren moeten via een distributiekanaal van ons zijn aangekocht. De betreffende
garantieclaim geldt alleen voor schades die zijn ontstaan binnen de garantieperiode.
De betreffende garantie is niet van toepassing op TECKENTRUP CarTeck sectionaal- of
kanteldeuren, die aan extreme invloeden, bijv. corrosieve invloeden, door nabijheid aan de zee,
blootgesteld zijn.
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Uitgesloten zijn:












Schades veroorzaakt door invloed of prestaties van derden, in het bijzonder montage
en assemblages door derden,
Schades veroorzaakt door onjuiste installatie en onbedoelde inbedrijfstelling en
oneigenlijk gebruik,
Schades die veroorzaakt zijn door invloeden van buitenaf, zoals vuur, water, zouten,
logen, zuren en abnormale omgevingsinvloeden,
Kleurveranderingen die zich in de loop van de tijd voordoen,
Uitzetting van het deurblad door zonnestraling,
Transportschade,
Slijtage en verbruiksonderdelen van de deuraandrijvingen (bijvoorbeeld gloeilampen,
zekeringen, batterijen),
Schades die ontstaat als gevolg van het nalaten van reinigen en het onderhoud
uitvoeren, alsmede verkeerde of niet tijdig uitgevoerde beschermende coatings
aanbrengen,
Schades veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van vreemde oorsprong zonder
toestemming van de fabrikant,
Schades veroorzaakt door onachtzaamheid of opzettelijke vernieling en schades
veroorzaakt door overmacht.

De garantie vervalt als het defect niet onmiddellijk na ontdekking schriftelijk wordt gemeld
en/of het productnummer is verwijderd of onherkenbaar is gemaakt. Op overige claims kan
de koper of een derde partij geen aanspraak maken op deze garantie, in het bijzonder geen
aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook.
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