Model 6101-6113

STALEN GELD-, SLEUTEL- EN VEILIGHEIDSKISTEN

Het handelsmerk Honeywell wordt gebruikt krachtens een vergunning
van Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. geeft
geen verklaringen of garanties met betrekking tot dit product.

Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar hem nooit in de kist!

BEPERKTE GARANTIE

NIEUWE SLEUTELS BESTELLEN
Als u een sleutel kwijt bent of als u extra sleutels wilt hebben, dan moet u eerst
contact opnemen met onze afdeling Consumer Assistance ter verificatie van uw
eigendom.
We hebben dan de volgende informatie van u
nodig:

Voor telefonische bestelling van sleutels belt u
ons gratis op:

• serienummer kluis
• gewenst aantal sleutels
• naam / adres / telefoon
• e-mailadres indien beschikbaar
1-877-354-5457
(V.S en Canada)
maandag–vrijdag
7 - 17 uur PST
+61 3 9538 9200
(Australië & Nieuw-Zeeland)

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garandeert dat dit product gedurende een periode
van één (1) jaar na de aankoopdatum vrij zal zijn van structurele of mechanische materiaal- of
fabricagefouten. LHLP, Inc. zal uitsluitend naar eigen keuze en als het enige verhaal van de
koper krachtens deze garantie zorgen voor vervanging of reparatie van dit product of enig
onderdeel van het product dat tijdens de garantieperiode defect blijkt. Vervanging of reparatie
zal geschieden door middel van een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product
niet meer leverbaar is, kan de vervanging geschieden door middel van een overeenkomstig
product van gelijke of hogere waarde. DIT IS UW ENIGE GARANTIE.
Deze garantie is uitsluitend geldig voor de originele eindklant vanaf de datum van de eerste
aanschaf bij de detailhandel en is nooit overdraagbaar. U moet het originele aankoopbewijs
bewaren. Het bewijs van aankoop is vereist voor het verkrijgen van garantieservice.
LHLP, Inc., dealers, servicecentra of winkels die dit product verkopen hebben niet het recht om
de voorwaarden en bepalingen van deze garantie te wijzigen, aan te passen of op enige wijze
te veranderen.
Deze garantie is niet van toepassing op de afwerking van het product. Deze garantie dekt niet
de normale slijtage van onderdelen of schade resulterend uit: nalatigheid in het gebruik of
verkeerd gebruik van het product, gebruik dat tegenstrijdig is aan de bedieningsinstructies,
demontage, reparatie of verandering door iemand anders dan LHLP, Inc. of een geautoriseerd
servicecentrum, onjuiste installatie, of blootstelling aan extreme hitte of vochtigheid. Bovendien
dekt de garantie geen force majeure zoals brand, overstroming, orkaan en tornado.
LHLP, Inc. is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade veroorzaakt door
overtreding van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of anderszins, gerelateerd aan de
verkoop van dit product. LHLP, Inc. is ook niet verantwoordelijk voor: kosten geassocieerd met
verwijdering of installatie van het product; beschadiging of verlies van de inhoud van het
product; ook niet voor de onbevoegde verwijdering van de inhoud; of voor schade opgelopen
tijdens transport.

SLEUTEL-NUMMER
Wanneer u contact opneemt met onze afdeling
Consumer Assistance, dan moet u hun het
sleutelnummer van uw kist doorgeven. U moet dan
eerst de bedekking van de noodsleutel weghalen en
dan vindt u het sleutelnummer op de kraag rond het
sleutelgat.

DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIE VERVANGT ALLE OVERIGE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN LHLP, INC. WIJST ALLE OVERIGE
CONVENANTEN EN GARANTIES AF.
Behalve voor zover dat krachtens de geldende wet is verboden, is elke geïmpliceerde garantie
van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel wat tijdsduur betreft beperkt tot de
tijdsduur van de bovenvermelde garantieperiode. Sommige staten, provincies of jurisdicties
geven geen toestemming voor uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of
beperkingen van de duur van een geïmpliceerde garantie, dus de bovenvermelde beperkingen
of uitsluitingen zijn misschien niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke
wettelijke rechten en misschien hebt u ook andere rechten die variëren tussen staten onderling,
of provincies onderling, of jurisdicties onderling.

