
De Xerox Lifetime Guarantee voor volle 
tevredenheid van de klant
Het gebruik van Xerox-cassettes voor printers die niet van Xerox 
zijn is de garantie voor probleemloos printen. Mocht er toch iets 
mis gaan, dan handelen we snel om dit op te lossen.

1. Hotline-diensten voor klanten
In elk land van de Europese Unie ontvangen klanten een 
contactnummer van Xerox dat zij kunnen bellen om technische 
problemen, vragen rondom de garantie en klachten te 
bespreken met een medewerker van Xerox.*

2. Gratis vervanging van defecte cassettes
Xerox garandeert dat iedere lasertonercassette vrij is van 
defecten zolang de cassette meegaat. In het onwaarschijnlijke 
geval dat een Xerox-cassette defect blijkt t.g.v. een materiaal- 
en/of fabricagefout, wordt de cassette kosteloos vervangen. **

3.  Complete vergoeding van het bedrag in het 
geval van schade aan de printer

Xerox garandeert dat een lasertonercassette bij normaal 
gebruik geen schade, abnormale slijtage of aantasting 
veroorzaakt bij een printer waarvoor deze cassette is bedoeld. 

In het onwaarschijnlijke geval dat een cassette van Xerox 
schade heeft veroorzaakt aan een printer, zal Xerox ook de 
rechtstreeks daaruit volgende reparatiekosten voor haar 
rekening nemen. *** 

* Zie de lijst met plaatselijke Xerox-telefoonnummers die bij dit document is gevoegd

** Als we ervan uitgaan dat de cassette normaal is bewaard en gebruikt, ontvangt u gratis een 
nieuwe cassette.

*** Claims dat het gebruik van de lasertonercassette of afdrukmodule van Xerox tot schade aan 
de printer heeft geleid moet worden gestaafd met bevredigend bewijs dat de cassette of module 
direct verantwoordelijk is voor dergelijke schade of een dergelijke storing. Dergelijke claims 
moeten een schriftelijke verklaring bevatten op het officiële briefpapier van het servicebedrijf en 
ondertekend zijn door een bevoegd vertegenwoordiger van het servicebedrijf. Na verificatie door 
Xerox met een bevredigend resultaat zal Xerox de rechtstreeks daaruit volgende reparatiekosten 
voor haar rekening nemen.
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Xerox-cassettes voor printers die niet van Xerox zijn 
De belofte van Xerox dat u probleemloos kunt printen

FR: 0825 09 36 47

SE: 08 585 36 85 8

DE: 06950 070 890

AT: 017 956 7930

CH: 0448 009 535

NL: 0900-0400891

IE: 01 517 1513

BE: 070-70 79 82 

Hotline-nummers
GB: 0370 240 0135

ES: 912 70 25 54

PT: 707 201 252

FI: 0 972 519 592

NO: 23 16 28 15

DK: 70 222 349

IT: 02 999 53454

LU: 34 2080 8598


