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GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR
De structurele componenten: het frame, de voorvork, de stoelbevestiging en de lasnaden.
De aandrijflijn: het differentieel, de motor en magnetische rem.

BEPERKTE GARANTIE VAN EEN JAAR
Uw Pride scootmobiel is volledig gegarandeerd voor twaalf (12) maanden van de datum van aankoop tegen 
materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie vermindert uw rechten niet, maar breidt ze uit.

Alle elektronische onderdelen, zoals het controlesysteem en de batterijlader, hebben een (1) jaar garantie. Het 
onderhoud aan deze onderdelen moet uitgevoerd worden door uw erkende Pride Leverancier, zoniet vervalt uw 
garantie.

NIET ONDER GARANTIE
Deze garantie geldt niet voor zaken die misschien vervangen moeten worden door normaal gebruik (banden, 
riemen, lampen, bekleding, kunststof onderdelen, koolborstels, zekeringen, en accu's), door schade aan dit product 
door misbruik of een ongeval (inclusief maar niet beperkt tot product dat valt of wordt blootgesteld aan ernstige 
schokken/verplettering) of overmacht of natuur, waar Pride of diens leverancier niet voor verantwoordelijk kan 
worden gehouden. Deze garantie geldt niet voor arbeids- of servicekosten. 

ACCU’S
Accu's zijn voor zes (6) maanden gegarandeerd door de producent.

LET OP: Het langzame verminderen van de prestaties van de batterijen, omdat ze voor lange tijd in lege 
toestand, of onder koude omstandigheden werden bewaard, of omdat ze door zwaar gebruik verslijten, is niet 
in deze garantie inbegrepen.

LET OP: Raadpleeg voor informatie over de garantie van lithium-ionbatterijen de Lithium-garantiebijlage.

SERVICE CONTROLE EN GARANTIE SERVICE
Garantie service kan door een bevoegde Pride Leverancier worden gedaan. Neem alstublieft contact op met uw 
bevoegde Pride Leverancier voor advies over actuele kosten van een service bezoek.

VERVANGSTUKKEN
De beschikbaarheid van een vervangend middel of reserveonderdelen valt onder de verantwoordelijkheid van uw 
leverancier, niet van de producent. Voor meer informatie over vervangend middel of reserveonderdelen, neem 
alstublieft contact op met uw Pride Leverancier.


