Technische specificaties
Versie:
Datum:

1.0
15-2-2021

Dimensies
Per wanddeel
Hoogte:
Breedte:

1,80m
0,90m

Omgevingseisen
Gebruikstemperatuur: -10◦ t/m +60◦
De SimWall is uitsluitend ontworpen om binnen containers/keten/mobiele units te
gebruiken.
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Garantiebepalingen
Hoe kan je een beroep doen op onze service als je die nodig hebt?
Als een SimWall niet werkt zoals verwacht mag worden helpen wij je verder. De
service wordt daar waar je de SimWall gebruikt uitgevoerd. Kijk op:
www.simwall.nl
Daar vindt je ook de telefoonnummers waarop je ons kan bereiken.
Hoe lang is de garantie geldig?
Deze garantie is geldig gedurende een (1) jaar na de oorspronkelijke opleverdatum
van de SimWall door Simpuls. Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke factuur
vereist. Uitgevoerde reparatiewerkzaamheden die onder de garantie vallen, leiden
niet tot een verlenging van de garantieperiode voor de SimWall.
Wat valt onder deze garantie?
Onder deze garantie vallen gebreken van de SimWall die het gevolg zijn van
constructie- of materiaalfouten, vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt
alleen voor gebruik zoals tijdens de ontwikkeling is bepaald. Binnen de
garantieperiode worden de kosten voor het verhelpen van het probleem vergoed,
bijvoorbeeld reparatie, onderdelen, arbeidskosten en reiskosten, mits de SimWall
zonder speciale kosten toegankelijk is voor reparatie.
De garantie dekt:
De garantie van een (1) jaar geldt voor alle SimWall onderdelen en dekt
constructie- en materiaalfouten.
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Wat valt niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk toegebrachte schade, schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik,
schade als gevolg van onjuiste installatie, schade als gevolg van een chemische of
elektrochemische reactie, roest, verwering of waterschade, schade als gevolg van
afwijkende omgevingsomstandigheden.
• Accidentele schade als gevolg van voorwerpen of stoffen van buitenaf.
• Gevallen waar onze monteur bij inspectie geen gebrek heeft kunnen constateren.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door ons.
• Reparaties als gevolg van een installatie die onjuist of niet volgens de instructies
is uitgevoerd.
• Het gebruik van het apparaat in een oneigenlijke omgeving (bijvoorbeeld buiten).
• Transportschade.
Als de klant zelf de SimWall vervoert, is Simpuls niet aansprakelijk voor schade die
tijdens het transport mogelijk kan ontstaan. Mocht er echter schade optreden
tijdens een door Simpuls verzorgd transport van de SimWall naar het
leveringsadres, neemt Simpuls de schade voor haar rekening (maar niet onder deze
garantievoorwaarden).
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