
 

5 jaar garantie op alle onderdelen ! 
 

 

De wettelijke garantie 
 
Geldigheid van de wettelijke garantie : 

 

De wetgever voorziet een garantie van 2 jaar voor alle onderdelen, inclusief verplaatsingskosten en werkuren.  

 

Uitsluitingen op de wettelijke garantie : 

 

De wetgever voorziet uitsluiting van deze garantie voor alle onderdelen die onderhevig zijn aan normale thermische 

slijtage, zoals anoden, pakkingen, knoppen, roosters, gedeelten in plastic en glas, LED, hittebestendige elementen, 

keramiek, veiligheidskleppen, thermokoppels, weerstand van inschakeling,...  

 

Voorwaarden bij de wettelijke garantie : 

 

Om van de wettelijke garantie te kunnen genieten dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn : 

• Het toestel moet geïnstalleerd zijn door een erkende Paterno installateur. 

• Voorgaande herstellingen aan het toestel of de installatie inclusief rookkanaal dienen gebeurd te zijn door 

een erkende Paterno installateur. 

• Het toestel moet gebruikt zijn zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing, ondermeer inzake de 

pelletkwaliteit. 

• Het toestel moet tijdig onderhouden zijn door de gebruiker (zie gebruiksaanwijzingen).  

• Het toestel moet jaarlijks (of na 1500 werkuren) een onderhoudsbeurt krijgen door een erkende Paterno 

installateur.  

• De beschadiging mag niet van een type zijn dat veroorzaakt wordt tijdens het transport - controleer 

zorgvuldig het toestel bij levering. 

• De schade mag niet het gevolg zijn van breuk, kortsluiting door stroomstoten, vriestemperaturen of 

galvanische corrosie. 

• De garantieaanvraag mag geen chromatische variaties en lichte verschillen van afmetingen van de 

gedeelten in keramiek betreffen, omdat het natuurlijke karakteristieken van de materialen betreft. 

• Onderdelen die onder garantie vervangen worden dienen terug bezorgd te worden aan de fabrikant. 

• Registratie via het bijgevoegde garantieformulier of online, binnen de maand na facturatie van het toestel. 

 

Op de garantieaanvraag dienen duidelijk volgende gegevens terug te vinden zijn : naam, adres et telefoonnummer 

van de gebruiker, datum van aankoop, toestel model en inschrijvingsnummer (zie identificatieplaat achteraan de 

kachel). Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een copie van de aankoopfactuur. 

 

Eventuele prestaties gevraagd door de gebruiker onder vermeende garantie, die niet onder garantie blijken te 

vallen, zullen aangerekend worden aan de gebruiker. 

 

Bij tweedehandstoestellen gekocht bij een particulier geldt dat de wettelijke garantie geldig blijft op voorwaarde 

dat de factuur van de oorspronkelijke aankoop kan worden overhandigd. 

 

De uitgebreide garantie van Paterno 
 

Geldigheid van de uitgebreide Paterno garantie : 

 

Paterno voorziet u van de unieke garantie van 5 jaar op alle onderdelen, exclusief verplaatsingskosten en werkuren.  

 

Uitsluitingen op de uitgebreide Paterno garantie : 

 

Geen enkel type onderdeel is uitgesloten van deze uitgebreide garantie, maar op de weerstand van inschakeling 

geldt wel een maximum van 1.500 ontstekingen. Is dit aantal overschreden, dan geldt de garantie niet. 

 

Voorwaarden bij de uitgebreide Paterno garantie : 

 

Voor de uitgebreide Paterno garantie gelden dezelfde voorwaarden als voor de wettelijke garantie, zie hierboven. 


