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Handelaar

Bedrijfsnaam:

Naam/voornaam:

E-mail:

Straat/Nr:

Postcode/plaats:

Straat/Nr:

Postcode/plaats:

Handtekening:

Koper

23061729
50 / 18
6172

PRODUCT

Ko�emachine 
met bonenmaler
 Model 18411902

Version 3
B/W

Version 4
GRAYSCALE

Version 3
B/W
White Out

jaar3
GARANTIE
FABRIKANTS-

00 cent / min uit het Nederlandse vaste lijn /
mobiele telefonie

00800-09 34 85 67

www.zeitlos-vertrieb.de
of info@zeitlos-vertrieb.de

KLANTENSERVICE
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Geachte klant,
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onder worpen. Wanneer 
desondanks een van onze producten onver hoopt niet naar behoren functioneert, dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch 
bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met 
het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garan-
tieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product 
heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd 
eventuele overige u toekomende rechten:
1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie 

is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze 
gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u 
kosten zijn verbonden.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op 
de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is 
niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke 
tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn 
wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij 
toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect 
binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd 

terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een 
product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de 
verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig 
gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoor-
schriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het 
product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door 
anderen dan ons servicebedrijf.
Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door 
ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kos-
ten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen 
met ons servicebedrijf.
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