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Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop van een rookgasanalyser testo 340 met rookgasanalyse-sensoren van het 
merk Testo. Hiermee hebt u zich een product aangeschaft dat volgens de huidige stand van de techniek is 
vervaardigd. Onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit product 
tegen alle verwachtingen in toch niet vlekkeloos is, verzoeken wij u onze onderstaande garantieverklaring te 
raadplegen.

1. Onderwerp van deze garantie

1.1. De fi rma Testo SE & Co. KGaA, Testo-Straße 1, D-79853 Lenzkirch (hierna ‘Testo’) verleent consu-
menten, naast en aanvullend bij de wettelijke of contractuele productaansprakelijkheid die elke ver-
koper tegenover de consument heeft, de volgende gratis houdbaarheidsgarantie (hierna ‘Garantie’) 
onder de onderstaande voorwaarden en in de hierna beschreven omvang.

1.2. Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op de Testo-producten en de in deze Garantie uitdrukke-
lijk opgenomen bestanddelen die vanaf 01-01-2018 door consumenten zijn gekocht (aankoopbewijs 
of leverbon) en die in deze garantieverklaring met naam worden vermeld. Deze Garantie vervangt in 
zoverre alle vroegere garantieverklaringen van Testo. Garantierechten uit vroegere garantie-
verklaringen blijven behouden.

1.3. Testo-product in de zin van deze Garantie is uitsluitend de rookgasanalyser 340.

1.4. De in deze Garantie uitdrukkelijk opgenomen bestanddelen van het Testo-product zijn O2- en 
EC-sensoren (CO, NO, COlow, NOlow, NO2, SO2).

 Voor deze bestanddelen gelden afzonderlijke garantieperiodes, die deels afwijken van die van het 
Testo-product.

1.5. Van deze Garantie uitgezonderd zijn verbruiksmaterialen en slijtdelen zoals fi lters, NO-fi lters voor 
CO-sensoren, afdichtingen, O-ringen en batterijen alsmede randapparatuur zoals printers.

1.6. Deze Garantie geldt uitsluitend voor de consument en is niet overdraagbaar.

1.7. ‘Consumenten’ in de zin van deze Garantie zijn alle natuurlijke personen of bedrijven die een 
Testo-product direct bij Testo of een dealer hebben gekocht voor het eerste gebruik, met name in het 
kader van hun industriële of zelfstandige beroepsactiviteit, en niet voor doorverkoop aan derden.

2. Garantieverklaring

 Testo verleent voor de onder lid 1.3. opgesomde Testo-producten en hun onder lid 1.4. uitdrukkelijk 
vermelde bestanddelen onder de onderstaande voorwaarden de garantie dat deze Testo-producten 
resp. deze bestanddelen bij vakkundig gebruik door de consument als garantienemer tijdens de 
overeengekomen garantieperiode zonder gebreken blijven (houdbaarheidsgarantie).

3. Prestaties in een garantiegeval

3.1. De garantieservice van Testo onder deze Garantie bestaat er uitsluitend in dat Testo, indien bij een 
onder lid 1.3. opgesomd Testo-product of onder lid 1.4. uitdrukkelijk vermeld bestanddeel binnen 

Testo 
Garantie

Gültig ab dem 01.01.2018
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de overeengekomen garantieperiode een gebrek in de werking optreedt, naar de keuze van Testo 
hetzij de voor de consument kosteloze reparatie en retourzending van het gerepareerde artikel, hetzij 
een kosteloze vervangende levering van een overeenkomstig of gelijksoortig en gelijkwaardig artikel 
uitvoert. Testo behoudt zich hierbij het recht voor om de concrete garantieservice aan de technische 
voortuitgang aan te passen. Indien het betreffende Testo-product resp. het uitdrukkelijk vermelde 
bestanddeel ervan op het tijdstip van de garantieservice niet meer wordt geproduceerd, heeft Testo 
het recht om een soortgelijk artikel te leveren.

3.2. Kosten en met name transportkosten die voor de consument ontstaan door de gebruikmaking en 
uitvoering van deze Garantie, worden onder deze Garantie niet gerestitueerd.

3.3. Schade aan andere goederen, gevolgschade, schade door uitval, winstderving en andere indirecte 
schade of financiële nadelen die voor de consument ontstaan door een bij het Testo-product of zijn 
bestanddeel binnen de overeengekomen garantieperiode opgetreden gebrek in de werking, zijn door 
deze Garantie uitdrukkelijk niet gedekt en worden onder deze Garantie niet vergoed.

4. Garantieperiode

4.1. De garantieperiode voor de onder lid 1.3. opgesomde Testo-producten en hun onder lid 1.4. uitdruk-
kelijk vermelde bestanddelen begint met de dag van de aflevering aan de consument (leverdatum 
zoals deze op de rekening is aangegeven), uiterlijk een jaar na de productie.

4.2. Bij een gebruikmaking van deze Garantie is de consument verplicht tegenover Testo te bewijzen dat 
de betreffende Garantie nog niet verlopen is, met name door overlegging van het aankoopbewijs. 
Testo heeft desgevallend het recht om het begin van de garantieperiode op basis van de productie-
datum te bepalen.

4.3. De garantieperiode bedraagt voor:

• Testo-producten volgens lid 1.3.  24 maanden

• EC-sensoren (lid 1.4.)   12 maanden

• O2-sensor (lid 1.4.)   18 maanden

4.4. De betreffende garantieperiode wordt niet verlengd vanwege de verlening van services in het kader 
van deze Garantie, met name ook niet bij reparatie of vervanging. Een afgehandeld garantiegeval 
leidt niet tot een nieuwe Garantie voor hetzelfde Testo-product of de bestanddelen ervan. Een van de 
oorspronkelijke garantieperiode resterende garantieperiode geldt ook voor een onder deze Garantie 
gerepareerd of vervangen artikel.

5. Voorwaarden en uitsluiting van de Garantie

5.1. Van de rechten uit deze Garantie moet de consument binnen de betreffende garantieperiode, uiterlijk 
voor het einde van de werkdag die op de einddatum van de Garantie volgt, gebruikmaken door een 
schriftelijke verklaring tegenover Testo, waarbij het gebrekkige Testo-product of bestanddeel samen 
met de rekening (of een ander document waaruit de leverdatum blijkt) wordt ingediend bij de dochter 
of dealer die door Testo met de uitvoering resp. afhandeling van deze Garantie tegenover de consu-
ment is belast.

 De adressen van deze dochters en dealers van Testo vindt u onder  
https://www.testo.com/guarantee.

5.2. Een prestatie onder Garantie is uitgesloten, indien het bij het Testo-product of bestanddeel opge- 
treden gebrek in de werking te wijten is aan het feit dat

• dit niet vakkundig en volgens het beoogde gebruik zoals in de handleiding beschreven, en binnen de 
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parameters die in de technische gegevens en in de handleiding zijn aangegeven, werd gebruikt of 
ingezet;

• de sensoren zijn blootgesteld aan een overbelasting, met name door overschrijding van de toelaat- 
bare meetparameters, zoals deze ook in de handleiding zijn aangegeven – hierbij gelden met name 
de volgende grenswaarden: O2 0…25 vol.%, CO (H2-comp.) 10000 ppm, NO 4000 ppm, COlow 
(H2-comp.) 500 ppm, NOlow 300 ppm, NO2 500 ppm, SO2 5000 ppm;

• een inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden bij zichtbare beschadigingen aan de behuizing, de voeding 
of de voedingskabels;

• contactmetingen aan niet-geïsoleerde, spanningvoerende onderdelen zijn uitgevoerd;

• het Testo-product samen met oplosmiddelen werd opgeslagen of droogmiddelen werden gebruikt;

• onderhouds- en servicewerkzaamheden zijn uitgevoerd die niet in de documentatie beschreven zijn, 
of in de handleiding voorgeschreven onderhouds- en servicewerkzaamheden niet vakkundig zijn 
uitgevoerd; 

• eigenmachtige veranderingen zijn aangebracht;

• onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, een ongeval of andere beschadiging heeft plaatsgevonden.

5.3. Indien een gebrek in de werking niet door deze Garantie gedekt blijkt te zijn, dient de consument 
de kosten te dragen die ontstaan bij het nakijken van het Testo-product of zijn bestanddeel. Indien 
de consument, na erover geïnformeerd te zijn dat de Garantie niet van toepassing is en hoeveel de 
vermoedelijke reparatiekosten zullen bedragen, de uitvoering van deze reparatie wenst, dient hij  
aanvullend de kosten voor de reserveonderdelen, arbeidskosten en de kosten voor de retourzending 
te dragen. Een reparatie vindt telkens plaats volgens de geldende reparatievoorwaarden van Testo.

6. Andere rechten

6.1. Onafhankelijk van deze Garantie en onafhankelijk van het feit of in een garantiegeval gebruik wordt 
gemaakt van de hiervoor verleende garantie, gelden voor de consument onbeperkt alle rechten uit  
de wettelijke of contractuele productaansprakelijkheid van de verkoper bij wie de consument het  
betreffende Testo-product heeft gekocht.

6.2. Ook de aansprakelijkheid van Testo volgens de wettelijke productaansprakelijkheid en andere  
dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften wordt door de hier verleende Garantie niet 
aangetast.

7. Aanvullende bepalingen

7.1. Wijzigingen van deze Garantie zijn alleen in schriftelijke vorm mogelijk.

7.2. De afhandeling van deze Garantie verloopt uitsluitend via de dochter of Testo-dealer die door Testo 
met de uitvoering resp. afhandeling van deze Garantie tegenover de consument is belast. Andere 
derden zijn principieel niet bevoegd om in het kader van deze Garantie verklaringen in naam van 
Testo af te leggen.

7.3. Plaats van handeling is Freiburg/Breisgau en bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze 
Garantie is de rechter te Freiburg/Breisgau.

7.4. Voor deze Garantie geldt uitsluitend het Duitse recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag 
(CISG) en onder uitsluiting van de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht.


