
Thule garantie 
 
Thule biedt op alle lastdraagsystemen, dakboxen en accessories die door Thule zijn 
geproduceerd en onder de naam Thule worden verkocht, een garantie van 5 jaar op 
materiaal en verwerking aan de eerste koper vanaf de factuurdatum. 
 
Afgezien van de hieronder genoemde beperkingen en uitsluitingen, biedt Thule in het 
geval van schade aan materiaal of verwerking tijdens de garantieperiode garantie in 
de vorm van reparatie of vervanging (wordt door Thule beoordeeld) van de 
betreffende onderdelen, zonder kosten aan de eerste koper door te berekenen. De 
garantie geldt niet bij schade die buiten de invloedssfeer van Thule is ontstaan, bijv. 
door verkeerd gebruik van het product, overbelasting of montage en gebruik niet 
conform de montagehandleiding, de richtlijnen en de veiligheidsbepalingen van 
Thule. 
 
De garantie geldt niet bij schade die is ontstaan door ongelukken, illegaal gebruik 
van het voertuig of bestaande schade aan het voertuig waar de Thule drager op is 
gemonteerd. 
 
De garantie geldt niet bij schade die is ontstaan door een foutieve bevestiging van de 
last, d.w.z. op een andere dan de door Thule aanbevolen wijze. 
 
De eerste koper heeft tijdens de garantietermijn recht op reparatie of vervanging van 
het beschadigde Thule product. Alle gevolg- en extra schade is van deze garantie 
uitgesloten. Schade aan het voertuig, aan de last of aan personen of andere 
eigendommen zijn eveneens uitgesloten van deze garantie. 
 
De boven genoemde voorschriften beperken niet de rechten van de eerste koper 
volgens de relevante, wettelijke bepalingen en gaan niet over de rechten tegenover 
de handelaar met wie het koopcontract is gesloten. Dat geldt vooral voor 
garantieclaims die in het geheel blijven bestaan. 
 
Bij gedetailleerde vragen over de Thule garantie kunt u contact opnemen met de 
Thule handelaar bij u in de buurt of met de handelaar waar u het product heeft 
gekocht. Informatie over de handelaren vindt u onder www.thule.com. 


