La Roche-Posay
Beperkte Garantie van Eén (1) Jaar – My Skin Track (Alleen Hardware)
De beperkte garantie van één jaar van La Roche-Posay is een vrijwillige fabrieksgarantie. Het voorziet
in rechten die losstaan van de rechten die door het consumentenrecht worden verleend, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de rechten die betrekking hebben op niet-conforme goederen. De
voordelen van de Beperkte Garantie van Eén Jaar van La Roche-Posay vormen een aanvulling op, en
komen niet in plaats van, de rechten die door de consumentenwetgeving worden geboden, noch
worden rechten die een koper geniet onder consumentenwetgeving hiermee uitgesloten, beperkt of
opgeschort. Consumenten hebben het recht om te kiezen of ze gebruik willen maken van de Beperkte
Garantie van Eén Jaar van La Roche-Posay of van hun consumentenrechten.
Belangrijk: De algemene voorwaarden van de Beperkte Garantie van Eén Jaar van La Roche-Posay zijn
niet van toepassing op consumentenrechtelijke vorderingen.
Let op: Alle claims uit hoofde van de Beperkte Garantie van Eén Jaar van La Roche-Posay wordt
beheerst door de voorwaarden die in dit garantiedocument zijn beschreven.
Uw La Roche-Posay My Skin Track Sensor-hardware product ("Product") heeft een garantie van EEN (1)
JAAR vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop in de detailhandel ("Garantieperiode") bij gebruik
volgens de gebruikersinstructies van La Roche-Posay, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
specificaties voor het gebruik van het product met hardware van derden (bv. compatibele mobiele
apparaten) en de My Skin Track-softwaretoepassing, zoals die van tijd tot tijd wordt geüpdatet. Als zich
tijdens de garantieperiode een defect voordoet, zal La Roche-Posay (via Apple stores), naar eigen keuze
(1) het product vervangen door een product met een gelijkwaardige functionaliteit dat bestaat uit
nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan
nieuwe onderdelen of met uw toestemming, een product dat ten minste functioneel gelijkwaardig is aan
het product dat het vervangt, of (2) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Deze garantie sluit
normale slijtage van verbruiksartikelen zoals batterijen uit, tenzij er sprake is van defecten als gevolg van
materiaal- of fabricagefouten en schade die het gevolg is van misbruik, ongelukken, wijzigingen,
ongeoorloofde reparaties of andere oorzaken die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.
Let op: Deze Beperkte Garantie dekt alleen de My Skin Track hardware en niet de My Skin Track
softwaretoepassing.
La Roche-Posay L’Oréal Nederland waarborgt noch verklaart en verbindt zich er niet toe dat zij in staat
zal zijn om enig Product dat onder deze garantie valt te repareren of te vervangen zonder risico op en/of
verlies van informatie en/of gegevens die op het Product zijn opgeslagen. In geen enkel geval is La
Roche-Posay L’Oréal Nederland aansprakelijk voor (a) verlies of schade, die vanaf de aankoop van het
Product niet kan worden beschouwd als zijnde veroorzaakt door een inbreuk van La Roche-Posay op
deze garantievoorwaarden; of (b) schade veroorzaakt door toedoen van de gebruiker, het verlies van
gegevens of het verlies van winst of baten.
Beperkingen van aansprakelijkheid in dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of
persoonlijk letsel op grond van dwingende wetgeving inzake productaansprakelijkheid; (ii) fraude of
bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken; (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; (iv) of een
opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Een schadeclaim op basis van een
schending van belangrijke contractuele verplichtingen of grove nalatigheid zal beperkt zijn tot
voorzienbare schade die typisch is voor de betreffende verkoopovereenkomst.

BELANGRIJKE BEPERKING VOOR SERVICE.
La Roche-Posay L’Oréal Nederland biedt garantieservice door terugzending van het Product naar de
Verkoper. U kunt uw defecte product terugsturen naar de geautoriseerde verkoper waar u uw Product
hebt gekocht.
Indien een voorwaarde onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze losgekoppeld van deze
garantie en worden de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aangetast. Deze
garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.

