HOLLAND – 60 dagen Feel and See-garantiedisclaimer:
Wij bieden een geld terug-garantie van 60 dagen. De Feel and See-garantie is geldig voor een periode
van 60 dagen vanaf de datum van aankoop en kan alleen worden gevorderd bij de dealer waar het
apparaat oorspronkelijk is gekocht. Bewijs van aankoop is vereist en het product moet in de
oorspronkelijke verpakking met alle onderdelen worden teruggestuurd. LET OP: De 60 dagen Feel and
See-garantie geldt niet voor Clarisonic-apparaten die zijn aangeschaft via dealers tijdens een reis.

Clarisonic beperkte garantie voor HOLLAND
1. Garantiedekking
a) Voor de duur van de garantieperiode geeft Clarisonic een garantie tegen defecten in materiaal- en
fabricagefouten voortvloeiend uit normaal gebruik van het Product.
b) Indien er een defect is in het Product dat wordt gedekt door deze garantie, gaat Clarisonic ermee
akkoord het Product in te wisselen voor een nieuw, gelijkwaardig Product. Clarisonics enige verplichting
onder deze garantie is beperkt tot vervanging.
2. Hoe u garantieservice krijgt
Afhankelijk van de beperkingen die hieronder zijn vermeld, kunt u service onder deze garantie verkrijgen
door contact op te nemen met onze klantenservice via op 023-54 99 330.
3. Voorwaarden en uitsluitingen
a) Deze garantie is beperkt en er kan alleen een beroep op worden gedaan:
(i) door een eindgebruiker van het Clarisonic-product;
(ii) binnen de garantieperiode;
(iii) wanneer het Product werd vervaardigd door of voor Clarisonic en verkocht door een erkend
distributeur.
b) Voor het verkrijgen van service onder deze garantie moet de Clarisonic worden voorzien van het
oorspronkelijke bewijs van aankoop.
d) deze garantie is niet van toepassing waar het Product is onderworpen aan gebruik dat niet valt onder
Normaal Gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen
als gevolg van misbruik van het Product.
4. Uitsluitingen
Clarisonic is niet verantwoordelijk voor enige indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade
voortvloeiend uit het gebruik van het Product, ongeacht of deze schade voortvloeit uit een elektrisch
probleem of anderszins.
5. Definities
a) "Normaal gebruik": gewoon consumentgebruik onder normale thuisvoorwaarden en gebruikt in
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing die bij het Product is geleverd. Dit omvat niet het gebruik
van het Product met een spanningsomvormer, nalatig gebruik of misbruik.
b) "Product" betekent Clarisonic Mia 1, Mia 2, Aria, Pedi, Smart Profile, Alpha Fit of Mia Fit.
c) "Garantieperiode" betekent 2 jaar vanaf de datum van aankoop van het Product.
6. Geldigheid

Deze garantie geldt alleen voor aankopen met erkende distributeurs en alle geschillen die voortvloeien
uit de aankoop van het Product of de interpretatie van deze garantie wordt beheerst door de wetten
van HOLLAND.

