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User Manual 1.1 Beperkte garantie
van Motion Composites Internationaal
A- Koolstofframe – Beperkte levensduur

Motion Composites garandeert het koolstofframe van de
rolstoel tegen defecten in materiaal en uitvoering levenslang.
Deze garantie is beperkt tot het koolstofvezel frame en is
beperkt tot de eerste gebruiker en is niet overdraagbaar.

B- Koolstof kruisframe – Beperkte levensduur

Motion Composites garandeert het koolstof kruisframe van de
rolstoel tegen defecten in materiaal en uitvoering levenslang.
Deze garantie is beperkt tot het koolstofvezel kruisframe en is
beperkt tot de eerste gebruiker en is niet overdraagbaar.

C- Aluminium frame – Beperkt 5 jaar

Motion Composites garandeert het aluminium rolstoelframe
tegen defecten in materiaal en uitvoering gedurende vijf jaar
vanaf het moment van aanschaf. Deze garantie is beperkt tot
het aluminium frame en is beperkt tot de eerste gebruiker en is
niet overdraagbaar.

D- Aluminium kruisframe – Beperkt 5 jaar

Motion Composites garandeert het aluminium kruisframe van de
rolstoel tegen defecten in materiaal en uitvoering gedurende vijf
jaar vanaf het moment van aanschaf. Deze garantie is beperkt
tot het aluminium kruisframe en is beperkt tot de eerste
gebruiker en is niet overdraagbaar.

1.2 Componenten – Beperkt 2
jaar
1. Motion Composites garandeert alle door Motion Composites
gemaakte componenten tegen defecten in materiaal en
uitvoering gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van
aanschaf, behalve voor de hieronder vermelde onderdelen.
2. Motion Composites dekt de volgende items gedurende
30 dagen: banden en binnenbanden, kussens, draagriemen,
stoelbekleding, standaard en rugleuningbekleding met
verstelbare spanning, armleuning, duwbeugelgrepen;
3. Deze garantie dekt het volgende niet: schade die ontstaat
door normale slijtage of door omstandigheden die buiten de
controle van Motion Composites vallen.
4. De voorgaande garantie zal niet gelden als:
a. Het originele Motion Composites-serienummerlabel is
verwijderd, gewijzigd of beschadigd;
b. Of de rolstoel is onderhevig geweest aan nalatigheid,
ongeval, onjuist onderhoud, opslag of bediening als vereist door
uw Motion Composites-eigenaarshandleiding, commercieel of
institutioneel gebruik, verkeerd gebruik of misbruik, inclusief
maar niet beperkt tot het overschrijden van het maximale
draagvermogen van 265 pond (120 kg), of 350 pond (159 kg)
indien uitgerust met HD-set;
c. Of de rolstoel is beschadigd door onjuiste reparaties of
reparaties die zijn u8itgevoerd aan een component zonder de
expliciete schriftelijke toestemming van Motion Composites;
d. Of de rolstoel is aangepast zonder de expliciete schriftelijke
toestemming van Motion Composites, inclusief maar niet
beperkt tot aanpassing met gebruik van niet-geautoriseerde
onderdelen of hulpstukken;
e. Of de rolstoel is gebruikt als apparaat voor krachttraining.
f. Of het transportbevestigingssysteem (TTDS) van de rolstoel
is verkeerd gebruikt; als het TTDS niet is bevestigd aan de vier
versterkingsstroken als geïdentificeerd en geïnstalleerd door
Motion Composites.
5. Nuttige levensduur van de rolstoel en de componenten:
De houdbaarheid of gebruiksduur van de rolstoelen en de
componenten daarvan zou kunnen variëren afhankelijk van
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de praktijk, behandeling, hantering en gebruiksfrequentie.
Blootstelling aan zon, warmte en water zou van invloed
kunnen zijn op de levensduur van de rolstoel. Door het schoon
houden van de rolstoel en deze op een koele, droge plek weg
van zonlicht op te slaan, wordt de levensduur van de rolstoel
verlengd;
6. Deze garantie geldt alleen voor de originele
consumentenaanschaffen van het Motion Composites-product.

1.3 Belangrijke mededeling
met betrekking tot
consumentenrechten.
De voordelen die wij verlenen in deze garantie van de fabrikant,
zijn aanvullend op, en doen geen afbreuk aan, enige rechten en
rechtsmiddelen die u kunt hebben onder lokale wetgeving voor
consumentenbescherming.
Deze garantie van de fabrikant valt onder de wetgeving van
het land, de provincie, de staat of het grondgebied waar u uw
Motion Composites-product hebt gekocht.
In veel landen hebben consumenten wettelijke rechten onder
lokale consumentenwetgeving. Die consumentenrechten
kunnen variëren tussen landen, grondgebieden, staten of
provincies, en kunnen vaak niet worden uitgesloten.
Deze garantie van de fabrikant is niet bedoeld voor:
wijzigen of uitsluiten van enige wettelijke consumentenrechten
die niet wettelijk kunnen worden gewijzigd of uitgesloten; of
beperken of uitsluiten van enig recht dat u hebt ten opzichte
van de persoon die het Motion Composites-product aan u heeft
verkocht indien die persoon zijn/haar verkoopcontract met u
heeft geschonden.

1.4 Onze verantwoordelijkheid
De enige verplichting van Motion Composites en uw exclusieve
rechtsmiddel onder deze garantie zal beperkt zijn tot dergelijke
reparatie en/of vervanging.

1.5 Garantieservice
Als uw rolstoel garantieservice nodig heeft, neemt u contact op
met een geautoriseerde Motion Composites-dealer in Canada
of een geautoriseerde internationale distributeur. In het geval
van een defect in materiaal of uitvoering moet de dealer of
distributeur een retourautorisatie (RA)-nummer verkrijgen van
Motion Composites. Motion Composites geeft RA-nummers
alleen uit aan geautoriseerde Motion Composites-dealers
en -distributeurs. Als u geen bevredigende garantieservice
ontvangt, moet u direct schrijven naar de Klantenservice van
Motion Composites op
160 Armand Majeau, Sud,
Saint-Roch-de-l’Achigan, Qc, J0K 3H0, Canada
Tel: 1-866-650-6555
Fax: (450) 588-0200
of stuur een e-mail naar: service@motioncomposites.com
Stuur geen producten terug naar onze fabriek zonder onze
voorgaande toestemming.
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1.6 Mededeling voor de
consument
1- De voorgaande garantie is exclusief en komt in de plaats
van alle andere expliciete garanties,schriftelijk of mondeling,
expliciet of impliciet. Motion Composites zal niet aansprakelijk
zijn voor enige gevolg- of incidentele schade dan ook. Door het
registreren van uw Motion Composites-rolstoel wordt u geacht
om akkoord te gaan met alle bepalingen van deze garantie.
2- Het is verboden om de voorgaande expliciete garantie te
wijzigen of uit te breiden of om afstand te doen van enige van
de beperkingen of uitsluitingen.
74
AFS-systeem van trillingsdemping
Trillingen minimaliseren met een eenvoudige draai aan een
schroef”
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