Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de SPK618 Adapter Kit ("Adapter"). Als u
de oorspronkelijke koper bent van een getroffen Denon- of Marantz AVR-receiver (ook wel
"Unit" genoemd) die is gekocht bij een geautoriseerde Denon- of Marantz-dealer, kunt u een
adapter aanvragen door het serienummer op te geven aan uw Denon- of Marantz AVR-receiver
en het indieningsformulier in te vullen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de
gegevens die u indient. Per in aanmerking komende eenheid kan slechts één adapter worden
aangevraagd. Alleen getroffen eenheden komen in aanmerking voor een adapter. Een adapter
die u door Sound United ("Bedrijf") wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de
betreffende Denon- of Marantz-eenheden. De adapter mag alleen worden gebruikt zoals
aangegeven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing en voor geen ander doel. De adapter moet
worden aangesloten zoals aangegeven in het schema in de gebruiksaanwijzing en alle redelijke
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. De adapter en de bijbehorende accessoires
zijn niet afzonderlijk of als eenheid te koop. De adapter bevat geen afzonderlijke garantie en
wordt geleverd zoals deze is. De adapter is niet gegarandeerd voor gebruik met andere
onderdelen of apparatuur en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de
meegeleverde instructies. GEBRUIK VAN DE ADAPTER IN STRIJD MET HET BEOOGDE DOEL KAN
LEIDEN TOT SCHADE OF LETSEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE
TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET
AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF
BESTRAFFENDE SCHADE, OF ENIG VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE
ADAPTER, OF ONEIGENLIJK GEBRUIK DAARVAN, DIRECT OF INDIRECT. Het bedrijf is niet
verantwoordelijk, noch wordt het geacht in gebreke te zijn gebleven of te hebben geschonden
voor vertragingen of gebeurtenissen buiten zijn controle, inclusief maar niet beperkt tot
natuurrampen, overheidsopdrachten, pandemie of epidemie, embargo's of blokkades, oorlog,
bedreigingen, vijandige acties, nationale noodsituaties, stakingen, tekort aan stroom- of
transportfaciliteiten of gerelateerde gebeurtenissen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor
eventuele kosten met betrekking tot de adapter, inclusief installatie of anderszins. Het bedrijf
heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de adapter te repareren of te vervangen. De
adapter wordt niet aan het bedrijf geretourneerd. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor
onjuistheden in door u verstrekte gegevens of voor onjuiste leveringen als gevolg van
onvolledige of onjuiste indiening van gegevens. Tenzij anders bepaald door de garantie van uw
AVR-apparaat of vereist door de wet, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor vervanging of
terugbetaling van AVR-eenheden, of voor schade veroorzaakt door het verplaatsen van het
apparaat of onjuiste installatie van de adapter, en het bedrijf wijst uitdrukkelijk alle
aansprakelijkheid in verband daarmee af. Uw gebruik van de Adapter vormt uw aanvaarding
van de Adapter en de hierin opgenomen voorwaarden. Als u een in aanmerking komend
verzoek voor een adapter indient, verzamelt het bedrijf bepaalde informatie van u en kan het
bedrijf dergelijke informatie delen met derden met het oog op het leveren van uw service of
informatie, het voldoen aan het verzoek en het leveren van de adapter. Ga voor meer

informatie over het privacybeleid van het bedrijf en hoe uw informatie wordt verzameld,
gebruikt of gedeeld naar: https://www.denon.com/nl-nl/support/privacy-policy of
https://www.marantz.com/nl-nl/support/privacy-policy.

