
   Garantiebewijs
Hierbij verklaart New Trend Trading Company BV dat 
aan onderstaande cliënt voor het vermelde type sauna 
de garantievoorwaarden van toepassing zijn zoals aan 
de ommezijde vermeld.

Naam: .................................................................

Adres: .................................................................

Postcode: .............................................................

Woonplaats: .........................................................

Model Sauna: .......................................................

Productnummer: ...................................................

Aankoopdatum: ....................................................



Garantie  Voorwaarden New Trend Sauna’s
U heeft 5 jaar  garantie op de infrarood stralers en twee jaar garantie op de elektrische 
onderdelen en de cabine.

DEZE CABINE IS VOOR GEBRUIK BINNEN.
DE GARANTIE VERVALT WANNEER DE SAUNA ONOORDEELKUNDIG BUITEN

GEPLAATST WORDT.
 
We garanderen dat dit product goed werkend wordt afgeleverd.  Onderdelen die defect gaan 
binnen de garantieperiode zullen worden vervangen, behalve wanneer de defecten te wijten 
zijn aan nalatigheid, misbruik, ongeautoriseerd gebruik, incorrecte installatie of slijtage.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten welke aanwijsbaar zijn ontstaan door demontage 
en hermontage van de unit. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten door ondeskundig 
onderhoud, ondeskundige vervanging of wijzigingen van de elektronische onderdelen.

Onderdelen die als defect worden gemeld moeten voor verzending vooraf aan ons worden 
betaald en het vervangende onderdeel zal dan worden toegestuurd. Wanneer het product 
aan ons wordt toegezonden moet dit worden vergezeld door het aankoopbewijs en het 
garantiebewijs alsmede naam van afzender, adresgegevens en telefoonnummer.

Deze garantie kan alleen worden verlengd door de fabrikant en geldt alleen voor de persoon 
vermeld op het Garantiebewijs, de Garantie eindigt na overdracht van eigenaar. 
Deze garantiebepalingen gelden niet voor professioneel gebruik, verhuur, club of 
commerciële doeleinden. 

Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing bij het verkeerd gebruiken van de sauna, 
verwaarlozing, ongelukken, misbruik, incorrecte installatie, brand, oververhitting of 
natuurverschijnselen. 

Onder geen enkele omstandigheid kan New Trend aansprakelijk worden gesteld voor 
gevolgschade door het niet functioneren van het product, de componenten en/of  onderdelen
bevestigd of geïnstalleerd in/aan de sauna alsmede voor letsel aan personen. Indien de 
sauna wordt gebruikt voor medische aandoeningen dan dient u voor gebruik uw arts te 
raadplegen. Schadeclaims door verkeerd gebruik, verkeerde installatie of verkeerde service 
van het product vallen ook niet onder onze Garantie. 

De koper is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product goed toegankelijk is zodat de 
benodigde werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. De koper moet het 
Garantiebewijs kunnen tonen wanneer de fabrikant hier om vraagt. Alle kosten voor het 
verwijderen en herinstalleren van de sauna inclusief transport  kunnen worden verhaald op 
de koper.  

Bij eigen transport en afhalen kan de leverancier niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele schade en vervalt de garantie.

Glasbreuk door zelfmontage valt niet onder de garantie.  

New Trend Trading Company BV, Spaarneweg 75c, 2142 EP Cruquius, tel. 0031-
235298375, info@new-trend.nl


