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BEPERKTE GARANTIE 
Behalve waar uitdrukkelijk vermeld in deze Beperkte Garantie, geeft eSight Corporation geen 
nadrukkelijke of geïmpliceerde waarborgen of garanties, waar op grond van garanties van 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik voor een bepaald doel. eSight Corporation neemt 
nadrukkelijk afstand van alle waarborgen en garanties die niet in deze Beperkte Garantie worden 
genoemd. Garanties die wettelijk zijn vastgelegd, zijn beperkt tot de duur van de garantieperiode 
zoals die in deze Beperkte Garantie staat vermeld. 

Deze Beperkte Garantie is van toepassing op eSight Eyewear die door eSight Corporation en diens 
wereldwijde geautoriseerde filialen en wederverkopers worden verkocht (in deze Beperkte 
Garantie gezamenlijk "eSight" genoemd). Deze Beperkte Garantie is van toepassing op alle fysieke 
onderdelen die bij aankoop bij de eSight Eyewear worden geleverd, vanaf de dag van aankoop voor 
een periode van drie jaar, met uitzondering van voorgeschreven lenzen die in het product zijn 
geplaatst. Deze Beperkte Garantie geldt in alle landen waar eSight garantieservice biedt. 

De voorwaarden en bepalingen in deze Beperkte Garantie omvatten de volledige 
garantieovereenkomst tussen u en eSight voor de eSight Eyewear die u hebt aangeschaft, en 
hebben voorrang op alle nadrukkelijke of geïmpliceerde garanties, overeenkomsten of andere 
beweringen die door enige partij in verband met uw aankoop zijn gedaan. 

eSight garandeert dat het eSight Eyewear-product dat u bij eSight hebt gekocht, geen defecten aan 
materiaal of montagefouten bevat indien het product tijdens de Beperkte Garantieperiode op 
normale wijze wordt gebruikt. De Beperkte Garantieperiode gaat in op de dag van levering. 
Mogelijk is een van datum voorzien aankoopbewijs vereist als u binnen de Beperkte 
Garantieperiode aanspraak op de garantieservice wilt maken. Deze Beperkte Garantie is niet 
overdraagbaar op een persoon die de eSight Eyewear van de oorspronkelijke eigenaar heeft 
overgenomen. 

Tijdens de Beperkte Garantieperiode vervangt of repareert eSight defecte eSight Eyewear-
producten. Wanneer onderdelen worden vervangen, behoudt eSight zich het recht voor om het 
vervangen onderdeel te bewaren. Voor producten die op grond van de garantie worden 
gerepareerd, wordt binnen de Beperkte Garantieperiode, en niet daarbuiten, de garantie gegeven 
dat deze geen materiaaldefecten of montagefouten bevatten. eSight behoudt zich het recht voor 
om het volledige product van eSight Eyewear te vervangen door een soortgelijk of beter model. 
eSight behoudt zich het recht voor de aankoopprijs van het product van eSight Eyewear volledig te 
vergoeden in plaats van het product te repareren of te vervangen. Dit zijn de mogelijkheden die u 
hebt voor het verhelpen van problemen met defecte of niet-werkende producten van eSight 
Eyewear. 

eSight draagt geen verantwoordelijkheid voor schade of het verloren gaan van gegevens of 
programma's die op computers of elektronische systemen staan die aan een product van eSight 
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Eyewear zijn gekoppeld. Alle producten van eSight Eyewear en alle onderdelen die tijdens de 
aankoop van de eSight Eyewear zijn meegeleverd en die als gevolg van een ongeluk, foutief gebruik 
of niet-geautoriseerde reparatie beschadigd zijn, ongeoorloofd gebruikt zijn of defect geraakt zijn, 
vallen niet onder deze Beperkte Garantie. 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
In geen geval is eSight of diens bestuurders, werknemers, of tussenpersonen voor u of een derde 
aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, gevolg-, incidentele, bijzondere of opzettelijke schade die 
voortkomt uit foutief gebruik van een eSight-product, ongeacht of deze schade het gevolg is van 
een overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, billijkheid, beschikking of enige andere 
rechtstheorie, ongeacht of deze schade te voorzien zou zijn geweest. Niettegenstaande eventuele 
strijdigheden in deze Beperkte Garantie, is de aansprakelijkheid van eSight jegens u, om welke 
reden dan ook, en ongeacht welke vorm van vordering dan ook, te allen tijde beperkt tot het 
aankoopbedrag van het product of de kosten van herstel of vervanging, welke maar het laagst zijn. 

GARANTIESERVICE AANVRAGEN 
Als uw eSight Eyewear-product onderhoud nodig heeft, neemt u contact op met de 
klantenondersteuning voor uw regio. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie voor meer informatie. 
Een technische ondersteuningsspecialist zal u verder helpen met de diagnose van het probleem, en 
zal, indien nodig, bepalen welke serviceopties beschikbaar zijn. 

Als u verhuist naar een land waar eSight momenteel niet beschikbaar is en u garantieservice nodig 
hebt, zijn verzending naar eSight en retourzending van uw gerepareerde product op eigen risico en 
eigen kosten.  

DISCLAIMER 
eSight biedt geen garantie voor een bepaalde mate van verbetering van zicht of gezichtsveld dat het 
gevolg is van het gebruik van zijn apparaten. Bovendien doet eSight geen uitlatingen over de 
geschiktheid van eSight-apparatuur voor een speciale activiteit. eSight is niet verantwoordelijk voor 
enig letsel of schade die door dragers van het product veroorzaakt wordt. 

Indien deze vertaling in tegenspraak met de Engelse versie is, zal de Engelse versie van kracht zijn. 


