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SEAL SHIELD™ -garantie 

De beperkte levenslange garantie van SEAL SHIELD™ garandeert aan de eerste koper dat dit product, wanneer 

deze wordt gebuikt onder normale omstandigheden, geen defecten mag vertonen op materiaal- en 

fabricagefouten gedurende de levensduur van het product. SEAL SHIELD™ heeft geen garantieverplichting 

indien: 

1. het product is beschadigd door misbruik, nalatigheid, ongeval of door verkeerd gebruik; 

2. het product is aangetast door normale slijtage; 

3. het product is niet bediend in overeenstemming met de bedieningsinstructies; of 

4. het product is gemodificeerd, veranderd of gerepareerd door iemand anders dan SEAL SHIELD™. 

 

Deze garantie is de enige en exclusieve garantie die SEAL SHIELD™ geeft voor dit product en wordt verstrekt ter 

vervanging van elke andere garantie. In zoverre toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving worden 

alle expliciete en impliciete garanties die hierin niet beschreven zijn afgewezen, waaronder alle impliciete 

garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. 

De enige en exclusieve optie dat de eerste koper ter beschikking staat voor eventuele defecten op materiaal- 

en fabricagefouten is de verplichting van SEAL SHIELD™, naar eigen keuze, om ofwel de aankoopprijs van het 

product terug te betalen, of het niet-functionerende of defecte product te repareren of te vervangen.  

Elk defect product dient, voorzien van de kopie aankoopfactuur, aangemeld te worden via de email van DISKO 

computer care BV op: info@disko-cc.com. Na ontvangst van uw aanvraag zullen onze collega's deze 

controleren en beoordelen of het noodzakelijk is dat het product naar ons retour komt. Zodra uw aanvraag 

beoordeeld is, zullen wij u hier per mail over informeren . Over eventuele retour instructies informeren wij u 

ook via de e-mail. 

In geval van stopzetting van de productie van het product, is deze garantie beperkt tot twee (2) jaar vanaf de 

aankondiging van de stopzetting, en gedurende die periode van twee (2) jaar, behoudt 

 SEAL SHIELD™  zich het recht voor om elk stopgezet product te vervangen door een product met een 

gelijkwaardige of hogere adviesprijs.  

 

SEAL SHIELD™ is niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel of schade aan personen of eigendommen als gevolg 

van het gebruik van dit product of enig defect of defect aan dit product. Deze garantie dekt geen schade aan 

dit product als gevolg van onjuiste installatie, onbedoelde situatie (ongeluk), verkeerd gebruik, misbruik, 

natuurlijke rampen, onvoldoende of overmatige elektrische voeding, abnormale mechanische of 

omgevingsomstandigheden, of elke ongeautoriseerde demontage, reparatie of modificatie. Deze garantie is 

niet van toepassing als: het product werd niet gebruikt in overeenstemming met de bijgeleverde instructies, of 

als het product niet gebruikt is voor de beoogde functie. 

 

Naam leverancier:  

DISKO computer care BV 

Havenstraat 66 
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