
 
Product aangekocht in België of Luxemburg 

 
Uw TP Vision garantie voor Philips TV  
 
Geachte klant,  
 
Alle Philips TVs zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Als u problemen 
ondervindt bij het installeren of het gebruik van uw Philips TV, raden wij aan om eerst de handleiding of 
aanwijzingen in het ondersteuningsgedeelte van deze website te raadplegen.  
 
De garantie start op de dag van de aankoop van het product bij een geautoriseerde verdeler en loopt af 
na de garantieperiode van twee jaar. Bij een defect tijdens de garantieperiode ten gevolge van foutief 
materiaal of vakmanschap, garandeert TP Vision u een kosteloze herstelling of omruiling voor een 
vergelijkbaar product. Bij een omruiling doet u afstand van het origineel aangekochte product. De 
garantie periode van 2 jaar loopt verder en blijft bepaald door de dag van aankoop van het originele 
product. 
 
Deze garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van verdelers en de 
fabrikant in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan. 
 
Garantievoorwaarden 
De TP Vision garantie is geldig wanneer de Philips TV is gebruikt in overeenstemming met de 
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon 
(factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de 
verdeler en het model- (type) en productie- (serie) nummer van de TV.  
 
Graag wijzen wij u erop dat een door u ervaren defect in veel gevallen kan worden opgelost door de 
software van uw TV bij te werken. Wij raden u daarom aan om dit regelmatig te doen. De laatste TV 
software kunt u vinden op www.philips.com/support en is gratis te downloaden. Indien het toestel is 
aangesloten op het internet, gebeurt dit automatisch. 

 
De TP Vision garantie vervalt indien:  

 Op een van de genoemde documenten iets veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is 
gemaakt.  

 Het model- (type) of productie- (serie) nummer op de TV is veranderd, doorgehaald, verwijderd 
of onleesbaar gemaakt.  

 Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde serviceorganisaties of personen.  

 Een defect een gevolg is van externe (buiten de TV gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, 
wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.  

 Een defect veroorzaakt is door oneigenlijk of verkeerd gebruik of door het gebruik in een 
omgeving dat niet in overeenstemming is met wat voorgeschreven is voor het toestel.  

 Een defect veroorzaakt is door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen 
anders dan door Philips voorgeschreven.  

http://www.philips.com/support


 De schade is veroorzaakt door dieren.  

 Het toestel defect is door normale slijtage van vervangbare onderdelen, zoals bijvoorbeeld de 
batterijen van de afstandsbediening. 

 
Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of 
aanpassingen nodig zijn ten einde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische 
normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of 
geproduceerd is.  
 
Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen 
alvorens de TV te installeren of te gebruiken en uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren. Daarnaast is 
het raadzaam om tevens deze website te consulteren voor bijkomende ondersteuning, alvorens uw 
verdeler of Philips te contacteren.  
 
Hulp nodig?  
Indien uw Philips TV defect blijkt of indien u hulp wenst in te roepen, adviseren wij u contact op te 
nemen met Philips Consumer Care. De contactgegevens kan u terugvinden op deze website.  
 
Om u vlot verder te kunnen helpen verzoeken wij u onderstaande informatie beschikbaar te hebben 
alvorens u Philips Consumer Care contacteert:  
 

 Het originele aankoopbewijs, factuur of kasticket, die de aankoopdatum, de winkel van aankoop 
en het producttype vermeldt.  

 Het typenummer en serienummer van uw TV, welke kunnen worden teruggevonden achterop of 
onderaan het toestel.  

 Indien u voor uw product een verlengde garantie termijn hebt afgesloten, het certificaat van 
verlengde garantie met contractnummer.  

 
Standaard garantie periode  
2 jaar  
 


