
 

 

 
 

 
 
 

SAV charter   
 
 

Dit document beschrijft de nieuwe aanpak voor een kwaliteitsvolle after-sales service (ASS). 

Gelieve nota te nemen van deze nieuwe procedure. Er zal niets worden geruild voor zover de 

onderstaande procedure niet werd gevolgd. 

Let op: het toestel moet geregistreerd zijn op de website www.coyotesystems.be om een ASS 

dossier te kunnen openen.  

 
 
 

COYOTE-GARANTIE 

 
Producten die door de firma Coyote Systems Benelux op de markt worden gebracht, zijn 

gewaarborgd tegen gebreken voor een periode van 24 maanden na de datum van 

levering bijde consument (. Deze garantie dekt de arbeidsuren, onderdelen en functionele 

accessoires die in de verpakking van het product zitten. 
 
 

GARANTIEBEPERKINGEN 
 

Defecten veroorzaakt door een abnormaal gebruik van onze producten worden niet 

gewaarborgd. De garantie is meer bepaald niet van toepassing in de volgende gevallen: 

 

 Poging tot herstellen of demonteren door een niet-erkende onderhoudsdienst of 

technicus; 

 Schade veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet overeenstemmen met de 
specificaties van Coyote; 

 Veronachtzaming, foutief gebruik, foutieve installatie of opzettelijk toegebrachte 

schade door de gebruiker, schokken of laten vallen van het product; 

 Product zonder gebrek aan conformiteit  Een lege of onvoldoende geladen batterij 

kan geen defect veroorzaken. Coyote behoudt zich het recht voor 

beheersvergoedingen en transportkosten aan te rekenen voor een product dat geen 

gebrek aan conformiteit vertoont; 

 Slijtage of veroudering als gevolg van een abnormaal gebruik (vooral uitzicht en 

batterij) ; 

 Beperkte functionaliteit te wijten aan het ontbreken van een geldige abonnement 

bij Coyote. 

http://www.coyotesystems.be/


 

 
 
 
 
TIJDENS DE  GARANTIEPERIODE 
 

Voor elk gebrek aan conformiteit die optreedt tijdens de garantieperiode, heeft de klant 3 

mogelijkheden 

- Naar de winkel gaan waar de aankoop van het toestel is gebeurd 

- Naar één van onze Coyote Stores gaan (de adressen hier) 

- Het defecte toestel naar volgend adres terugsturen: Avenue Franklin 5b te 1300 Waver 

 

Na ontvangst van het defecte toestel verbindt Coyote Systems Benelux zich ertoe het 

toestel te vervangen en te herstellen en binnen maximaal 7 werkdagen terug te sturen 

naar de dealer of naar de eindgebruiker (zonder de doos en de accessoires).  
 

Opgelet, tijdens de garantieperiode moeten de producten naar ASS Coyote worden 

teruggestuurd ZONDER BIJBEHORENDE ACCESSOIRES (SIM-kaarten worden niet als accessoires 

beschouwd en moeten in het toestel blijven zitten ). Handleidingen en verpakkingen 

worden nooit teruggestuurd. 

 
 
 
BUITEN DE GARANTIEPERIODE 
 

Voor productenbuiten de garantieperiode , kan COYOTE SYSTEMS BENELUX de klanten een 

bedrag aanrekenen van: 

- 50 euro (incl. BTW) voor een toestel te herstellen 

- 100 euro (incl. BTW) voor een gebroken scherm 

COYOTE SYSTEMS BENELUX verbindt zich ertoe de gerepareerde producten terug te sturen 

binnen een termijn van maximaal 10 dagen, vanaf de ontvangst van de producten. In dit geval is 

er opnieuw een garantie van 12 maanden van toepassing op het gerepareerde product. 
 

Opgelet, buiten de garantieperiode moeten de producten worden teruggestuurd ZONDER 

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES. Handleidingen en verpakkingen worden eveneens nooit 

teruggestuurd. 

 

 

https://www.coyotesystems.be/nl/verkoopspunten-benl/coyote-store-benl.html

