
SPUITGEGOTEN KOFFERS 

 
PELI'S BEFAAMDE GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID 

Peli Products S.L.U. garandeert haar producten tegen breuk of productiefouten. Spuitgegoten koffers van Peli™ zijn, tenzij anders aangegeven, 

gegarandeerd waterdicht tot een diepte van 1 m (3,3 voet) gedurende 30 minuten (IP 67), mits ze correct worden gesloten en van een onbeschadigde o-

ring zijn voorzien. Peli's aansprakelijkheid is beperkt tot de koffer en strekt zich niet uit tot de inhoud of het schuim. Deze garantie vervalt als het product 

op een zodanige manier is gebruikt, dat dit de normale slijtage te boven gaat.  

 

Peli zal het defecte onderdeel of de koffer naar eigen goeddunken repareren of vervangen. DE HIERBIJ VOORZIENE GENOEGDOENINGEN ZULLEN 

DE ENIGE EN ENKELE VORM VAN GENOEGDOENING VOOR DE KOPER ZIJN.   

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDT PELI GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INDIRECTE, AANVULLENDE, 

GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADECLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIEVERKLARING, 

CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS.  In geen enkel geval zal Peli’s aansprakelijkheid ten opzichte van de koper ingevolge de schade de 

aankoopprijs van de koffer waarvoor de schadevergoeding wordt geëist overschrijden. 

 

Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de container is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, of 

onderhevig was aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. 

 

Bepaalde landen staan geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting wellicht niet voor u 

van toepassing is.  Deze garantieverklaring geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast hebt u wellicht andere rechten die van land tot land kunnen 

verschillen. 

 

OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN BIJ PELI PRODUCTS S.L.U. IN EUROPA, AFRIKA EN/OF HET MIDDEN-OOSTEN GAAT U ALS 

VOLGT TE WERK: 

Om een garantieclaim in te dienen voor een spuitgegoten koffer moet de koper contact opnemen met de erkende dealer - het verkooppunt.  Een 

garantieclaim moet zodra dit praktisch mogelijk is door de koper worden ingediend. Indien wordt vastgesteld dat de koffer binnen de voorwaarden van 

deze garantie defecten vertoont, zal de erkende dealer de koper meedelen of de koffer gerepareerd of vervangen zal worden. Indien wordt vastgesteld 

dat de geretourneerde koffer geen defecten vertoont binnen de voorwaarden van deze garantie, dan worden de kosten voor de behandeling, het 

transport en de reparatie tegen Peli’s geldende tarieven bij de koper in rekening gebracht.  

 

Peli's befaamde garantie voor uitmuntendheid dekt geen rotatiegegoten of AALG-producten. Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/peli-

warranty voor volledige informatie. 

 

VERKORTE VERSIE 

Peli Products S.L.U. garandeert haar producten tegen breuk of productiefouten. Spuitgegoten koffers van Peli™ zijn, tenzij anders aangegeven, 

gegarandeerd waterdicht tot een diepte van 1 m (3,3 voet) gedurende 30 minuten (IP 67), mits ze correct worden gesloten en van een onbeschadigde o-

ring zijn voorzien. Peli's aansprakelijkheid is beperkt tot de koffer en strekt zich niet uit tot de inhoud of het schuim. Alle garantieclaims, van welke aard 

dan ook, worden afgewezen als de container is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, of onderhevig was aan mishandeling, 

misbruik, nalatigheid of ongelukken.  Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/guarantee-excellence voor volledige 

informatie._________________________________________________________________________ 

 

ROTATIEGEGOTEN KOFFERS 
 

1 JAAR BEPERKTE PELI-GARANTIE VOOR ROTATIEGEGOTEN CONTAINERS 

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) geeft de oorspronkelijke koper van haar rotatiegegoten containers gedurende een jaar na factuurdatum garantie op 

materiaal- en productiefouten. Deze garantie strekt zich niet uit tot bijbehorende onderdelen zoals sluitwerk, uittrekbare handgrepen, wielen en 

klittenband. Peli biedt hiervoor tot 90 dagen na factuurdatum garantie op materiaal- en productiefouten. 

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN: (A) DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MAAR 

NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; EN (B) ALLE 

ANDERE IMPLICIETE GARANTIES EN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET CONTRACTUEEL ZIJN VASTGELEGD, WORDEN HIERBIJ VAN 

DE HAND GEWEZEN EN UITGESLOTEN.  

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDT PELI GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INDIRECTE, AANVULLENDE, 

GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADECLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIEVERKLARING, 

CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS.  Peli´s aansprakelijkheid is beperkt tot de koffer en in geen enkel geval zal Peli’s aansprakelijkheid ten 

opzichte van de koper ingevolge de schade de aankoopprijs van de containers waarvoor de schadevergoeding wordt geëist overschrijden. 

 

Mits een geldig, gedateerd bewijs van aankoop kan worden overlegd, zal Peli defecte onderdelen of containers naar eigen goeddunken repareren of 

vervangen. DE HIERBIJ VOORZIENE GENOEGDOENINGEN ZULLEN DE ENIGE EN ENKELE VORM VAN GENOEGDOENING VOOR DE KOPER 

ZIJN.  Gerepareerde of vervangen onderdelen of containers worden uitsluitend gedekt gedurende de nog geldende garantietermijn van het 

oorspronkelijk gekochte product. 

 



Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de container is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, of 

onderhevig was aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. 

 

Bepaalde landen staan geen beperking van de duur van de impliciete garantie of uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat 

bovenstaande beperking of uitsluiting wellicht niet voor u van toepassing is.  Deze garantieverklaring geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast 

hebt u wellicht andere rechten die van land tot land kunnen verschillen. 

 

OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN BIJ PELI PRODUCTS S.L.U. IN EUROPA, AFRIKA EN/OF HET MIDDEN-OOSTEN GAAT U ALS 

VOLGT TE WERK: 

Om een garantieclaim in te dienen voor een rotatiegegoten koffer moet de koper contact opnemen met de erkende dealer - het verkooppunt.  Een 

garantieclaim moet zodra dit mogelijk is na ontdekking van een defect en in geen geval later dan twaalf maanden na aankoopdatum door de koper 

worden ingediend. De koper zal de erkende dealer van de defecten op de hoogte stellen.  Als het defect geaccepteerd wordt, zal de erkende dealer de 

koper laten worden of het defect gerepareerd kan worden of dat er een nieuwe rotatiegegoten koffer zal worden geleverd (binnen de termijn van 1 jaar 

beperkte garantie voor spuitgegoten containers). Indien Peli Products vaststelt dat de aan de dealer geretourneerde rotatiegegoten koffer geen defecten 

vertoont binnen de voorwaarden van deze garantie, dan worden de kosten voor de behandeling, het transport en de reparatieservice tegen Peli’s 

geldende tarieven bij de koper in rekening gebracht.  

 

VERKORTE VERSIE 

Peli garandeert haar rotatiegegoten koffers gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- en productiefouten. Op onderdelen geldt een 

garantie van 90 dagen. Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de container is gewijzigd, beschadigd of op enige manier 

fysiek veranderd, of onderhevig was aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/peli-warranty voor 

volledige informatie._________________________________________________________________________ 

 

LANTAARNS 

 
PELI'S BEFAAMDE GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID 

Peli Products S.L.U. garandeert haar lantaarns tegen breuk of productiefouten. Deze garantie dekt noch de lamp noch de batterijen (herlaadbaar of 

alkaline).  

 

Peli zal het defecte product naar eigen goeddunken repareren of vervangen. DE HIERBIJ VOORZIENE GENOEGDOENINGEN ZULLEN DE ENIGE EN 

ENKELE VORM VAN GENOEGDOENING VOOR DE KOPER ZIJN.   

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDT PELI GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INDIRECTE, AANVULLENDE, 

GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADECLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIEVERKLARING, 

CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS.  In geen enkel geval zal Peli’s aansprakelijkheid ten opzichte van de koper ingevolge de schade de 

aankoopprijs van het product waarvoor de schadevergoeding wordt geëist overschrijden. 

 

Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de lantaarn is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, of 

onderhevig was aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. 

 

Bepaalde landen staan geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting wellicht niet voor u 

van toepassing is.  Deze garantieverklaring geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast hebt u wellicht andere rechten die van land tot land kunnen 

verschillen. 

 

OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN BIJ PELI PRODUCTS S.L.U. IN EUROPA, AFRIKA EN/OF HET MIDDEN-OOSTEN GAAT U ALS 

VOLGT TE WERK: 

Om een garantieclaim in te dienen voor een lantaarn moet de koper contact opnemen met de erkende dealer - het verkooppunt.  Een garantieclaim 

moet zodra dit praktisch mogelijk is door de koper worden ingediend. De koper zal de erkende dealer van de defecten op de hoogte stellen.  Als het 

defect geaccepteerd wordt, zal de erkende dealer de koper laten worden of het defect gerepareerd kan worden of dat er een nieuwe lantaarn zal worden 

geleverd. Indien Peli Products vaststelt dat de aan de dealer geretourneerde lantaarn geen defecten vertoont binnen de voorwaarden van deze garantie, 

dan worden de kosten voor de behandeling, het transport en de reparatieservice tegen Peli’s geldende tarieven bij de koper in rekening gebracht.  

 

Peli's befaamde garantie dekt geen rotatiegegoten of AALG-producten. Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/peli-warranty voor volledige 

informatie. 

 

VERKORTE VERSIE 

Peli  Products S.L.U. garandeert haar producten tegen breuk of productiefouten. Deze garantie dekt noch de lamp noch de batterijen (herlaadbaar of 

alkaline).  Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de lantaarn is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, 

of onderhevig was aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken.  Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/guarantee-excellence voor 

volledige informatie. 

 
_________________________________________________________________________ 
 



REMOTE VERLICHTINGSSYSTEMEN 

 
1 JAAR BEPERKTE PELI-GARANTIE VOOR AALG-PRODUCTEN 

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) geeft de oorspronkelijke koper van haar remote verlichtingssystemen (RALS') en van alle andere producten die door de 

Advanced Area Lighting Group (AALG) worden vervaardigd gedurende twaalf maanden na aankoopdatum garantie op materiaal- en productiefouten bij 

normaal gebruik en onderhoud.  Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.  Deze garantie dekt noch de lamp 

noch de batterijen (herlaadbaar of alkaline).  

 

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN: (A) DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MAAR 

NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; EN (B) ALLE 

ANDERE IMPLICIETE GARANTIES EN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET CONTRACTUEEL ZIJN VASTGELEGD, WORDEN HIERBIJ VAN 

DE HAND GEWEZEN EN UITGESLOTEN.   

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDT PELI GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INDIRECTE, AANVULLENDE, 

GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADECLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIEVERKLARING, 

CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS.  In geen enkel geval zal Peli’s aansprakelijkheid ten opzichte van de koper ingevolge de schade de 

aankoopprijs van het product waarvoor de schadevergoeding wordt geëist overschrijden. 

 

Mits een geldig, gedateerd bewijs van aankoop kan worden overlegd, zal Peli defecte onderdelen naar eigen goeddunken repareren of vervangen. DE 

HIERBIJ VOORZIENE GENOEGDOENINGEN ZULLEN DE ENIGE EN ENKELE VORM VAN GENOEGDOENING VOOR DE OORSPRONKELIJKE 

KOPER ZIJN.  Gerepareerde of vervangen onderdelen of eenheden worden uitsluitend gedekt gedurende de nog geldende garantietermijn van het 

oorspronkelijk gekochte product. 

 

Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als het product is gewijzigd of op enige manier fysiek veranderd, of onderhevig was aan 

mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. 

 

Bepaalde landen staan geen beperking van de duur van de impliciete garantie of uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat 

bovenstaande beperking of uitsluiting wellicht niet voor u van toepassing is.  Deze garantieverklaring geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast 

hebt u wellicht andere rechten die van land tot land kunnen verschillen. 

 

OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN BIJ PELI PRODUCTS S.L.U. IN EUROPA, AFRIKA EN/OF HET MIDDEN-OOSTEN GAAT U ALS 

VOLGT TE WERK: 

Om een garantieclaim in te dienen voor een remote verlichtingssysteem (RALS) moet de koper contact opnemen met de erkende dealer - het 

verkooppunt.  Een garantieclaim moet zodra dit praktisch mogelijk is door de koper worden ingediend. De koper zal de erkende dealer op de hoogte 

stellen van de defecten. Als het defect geaccepteerd wordt, zal de erkende dealer de koper laten worden of het defect gerepareerd kan worden of dat er 

een nieuwe RALS zal worden geleverd (binnen de termijn van 1 jaar beperkte garantie voor RALS).  Indien Peli Products vaststelt dat de aan de dealer 

geretourneerde RALS geen defecten vertoont binnen de voorwaarden van deze garantie, dan worden de kosten voor de behandeling, het transport en 

de reparatieservice tegen Peli’s geldende tarieven bij de koper in rekening gebracht.  

 

 

VERKORTE VERSIE 

Peli garandeert haar AALG-producten gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- en productiefouten. Alle garantieclaims, van welke 

aard dan ook, worden afgewezen als het product is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, of onderhevig was aan mishandeling, 

misbruik, nalatigheid of ongelukken.  Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/guarantee-excellence voor volledige informatie. 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Raadpleeg http://www.peli.com/nl/content/guarantee-excellence voor volledige informatie over Peli´s garantie. 

 


