
Omvang van de garantie
1. Met de optioneel af te nemen Jungheinrich 2 Ploegen Garantie 

kan de afnemer de betreffende heftruck of magazijntruck (hierna: 
“truck”) 2 ploegen achtereen gebruiken zonder tussentijds de  
accu te laden of te verwisselen.

2. De garantie wordt enkel gegeven op bepaalde Jungheinrich  
combinaties van een nieuwe accu, nieuwe truck en nieuwe  
acculader.

3. In het geval van een claim onder deze garantie, is de aanspra-
kelijkheid van Jungheinrich beperkt tot het verstrekken van een 
extra (wissel-)accu met tenminste dezelfde capaciteit als de aan 
de afnemer geleverde accu waarop de 2 Ploegen Garantie van 
toepassing is. Er worden door Jungheinrich geen andere garan-
ties verstrekt onder deze 2 Ploegen Garantie dan genoemd in het 
voorgaande. Verdere (financiële) claims onder deze garantie zijn 
expliciet uitgesloten.

4. Kosten voor (accu-)wisselapparatuur en/of andere benodigdhe-
den zijn niet in deze garantie inbegrepen.

5. Het defectloos functioneren van de accu wordt niet gegaran-
deerd. In veel gevallen kan de afnemer optioneel en aanvullend 
een ‘energiegarantie’ bij Jungheinrich afsluiten.

Geldigheid
6. De 2 Ploegen Garantie geldt (i.) zolang minimaal 80% van de  

originele accucapaciteit benutbaar is, of, (ii.) tot maximaal vijf (5) 
jaar na levering van de truck en accu door Jungheinrich, welk 
moment eerder is.

7. De 2 Ploegen Garantie vervalt indien de combinatie van truck, 
accu en acculader wordt veranderd.

8. Indien de inzetomstandigheden wijzigingen en deze wijzigingen 
invloed hebben op het functioneren van de accu, behoudt Jung-
heinrich zich het recht voor de garantie te herzien.

Omstandigheden
9. De truck, accu en acculader mogen uitsluitend buiten  

koel- en vriesomgevingen worden gebruikt en uitsluitend in 
overeenstemming met de gebruikshandleiding van de truck, accu 
en acculader.

10. Tussenladen is niet toegestaan.
11. De truck en accu mogen niet meer dan zestien (16) uur  

(2 ploegendiensten) per kalenderdag en niet meer dan zes (6) 
dagen per week worden ingezet.

12. De afnemer dient per keer dat de accu geladen wordt, een 
ononderbroken laadtijd van de accu van minimaal acht (8) uur te 
garanderen.

13. Eens per kalenderweek dient een vereffeningslading te worden 
uitgevoerd.

14. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om onbehoorlijk, on-
zorgvuldig of incorrect gebruik onder meer volgens het bepaalde 
in de gebruikshandleiding, of ontoereikend onderhoud of gebruik 
van ongeschikte hulpmiddelen of middelen te registreren.

15. Jungheinrich zal in alle gevallen, voordat zij een garantie afgeeft, 
de inzetomstandigheden op de locatie(s) van de afnemer beoor-
delen.

Service
16. De truck en accu dienen onderhouden te worden door Junghe-

inrich op grond van een  (Preventief) onderhoudsovereenkomst 
of Full Service overeenkomst met Jungheinrich, waarbij in beide 
gevallen batterijservice onderdeel dient te zijn van de overeen-
komst. Met het eindigen van de (Preventief) onderhoudsover-
eenkomst of Full Service overeenkomst eindigt ook de 2 Ploegen 
Garantie.

Algemene bepalingen
17. De 2 Ploegen Garantie wordt u aangeboden door Jungheinrich 

Nederland BV, kantoorhoudende te H.A. Lorentzweg 3, 2408 AS 
Alphen aan den Rijn.

18. De 2 Ploegen Garantie is op de relatie tussen Jungheinrich en 
de afnemer van toepassing indien Jungheinrich ondubbelzinnig 
in haar schriftelijke opdrachtbevestiging heeft vermeld dat de 2 
Ploegen Garantie onderdeel is van de leveringsomvang en geldt 
voorts enkel op de truck, accu en acculader waarop de garantie is 
afgesloten.

19. Deze 2 Ploegen Garantie alsmede de daarop van toepassing  
zijnde ‘Voorwaarden 2 Ploegen Garantie’ maken integraal onder-
deel uit van de tussen Jungheinrich en de afnemer gesloten 
koop- of leaseovereenkomst.

20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een 
besluit worden genomen door Jungheinrich.

21. Afnemers die naar het oordeel van Jungheinrich aantoonbaar 
misbruik maken van de 2 Ploegen Garantie, kunnen van deelname 
worden uitgesloten.

22. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om de 2 Ploegen  
Garantie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 
Op reeds afgesloten en door Jungheinrich bevestigde 2 Ploe-
gen Garanties heeft dit geen invloed met uitzondering van het 
bepaalde onder het kopje “Geldigheid”.

23. Jungheinrich is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of 
zetfouten.

24. De 2 Ploegen Garantie is niet overdraagbaar op derden.
25. Op deze 2 Ploegen Garantie is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.
26. Door deelname aan de 2 Ploegen Garantie verklaart de afnemer 

integraal en ongewijzigd akkoord te gaan met de Voorwaarden  
2 Ploegen Garantie.

27. Deze voorwaarden gelden vanaf 13 april 2016.
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