
Limso garantievoorwaarden

Toelichting Limso op onderdelen/kwaliteit
De Limso besturing kent een lange en succesvolle geschiedenis. In samenwerking met 
gerenommeerde partijen in de mechanische en elektronische industrie wordt de besturing 
geproduceerd. De unieke keramische schijven van hoge kwaliteit zorgen voor een snelle en 
zorgeloze regeneratie, keer op keer zonder slijtage. Daarnaast is het vervangen van interne 
afdichtingen niet nodig. Ook zijn elektronica zoals printplaten voorzien van een waterbestendige 
coating en zijn veilig weggewerkt.  

Garantie Limso
  Stuur altijd het complete product terug. Geen losse onderdelen, tenzij anders besproken 

met de contactpersoon.
  Stuur bij een defect product altijd een foto van het geïnstalleerde product in de betreffende 

omgeving mee.
  Limso geeft vijf jaar fabrieksgarantie op fles, hars, besturing- en andere statische delen.
  Op elektronica en bewegende delen geeft Limso twee jaar fabrieksgarantie.  

Slijtage onderhevige onderdelen die daadwerkelijk versleten blijken (binnen of buiten de 
garantietermijn) zijn uitgesloten van garantie.

  De garantie is uiteraard alleen van toepassing wanneer defecten niet zijn ontstaan door 
ondeugdelijk gebruik.

  Mits geïnstalleerd en onderhouden volgens de Limso voorschriften in de product specifieke 
installatie- en gebruikershandleiding.

  Wij verlangen altijd dat de consument de garantiekaart ingevuld instuurt binnen een 
termijn van 3 maanden.

  Defecten ten gevolge van extern geweld, van welke aard dan ook, worden uitgesloten.
  De installatiehandleiding wordt volledig gevolgd.
  Materialen uit de Limso montageset worden gebruikt voor de installatie van de Limso 

waterontharder.
  Voor een optimale werking en garantie van de waterontharder is het belangrijk dat de hars 

ten minste één keer per jaar gereinigd wordt met de Limso harscleaner. Voor Limso 12 is 
er 100 ml harscleaner nodig en voor Limso 20 is er 250 ml nodig. Bewaar hiervoor het 
aankoopbewijs van de harscleaner(s).

Garantie van Limso is uitgesloten wanneer: 
1.  Schade is veroorzaakt door onjuiste behandeling/onderhoud (zie punt hieronder), 

bevriezing, overstroming, waterschade, brand of andere abnormale omstandigheden die 
buiten de invloedsfeer van de leverancier liggen;

2.  Er geen regeneratiezout van Limso wordt gebruikt of regeneratiezout wat schriftelijk 
is goedgekeurd door Limso. Het Limso zout wordt door een vacuüm samengeperst tot 
zouttabletten. Andere soorten zout zijn niet geschikt voor de waterontharders van Limso en 
kunnen leiden tot verstoppingen;  

3.  De ontharder wordt doorverkocht van consument naar consument. Garantie is 
persoonsgebonden.

4.  Het toegeleverde water door de consument niet voldoet aan de waterkwaliteitsnormen 
(welke bij aanschaf van waterontharder gelden) of wanneer de waterontharder verstopt of 
beschadigd raakt door vervuiling van het toegeleverde water.
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