
Met de oplossingen van Brink op het gebied van 

ventilatie bent u gegarandeerd van een gezonde, 

comfortabele en duurzame leefomgeving. De beproefde 

kwaliteit bekrachtigt Brink door de garantietermijn op 

de toestellen Flair, Renovent en Air 70 met 3 jaar te 

verlengen tot 5 jaar. Met deze extra garantiemogelijkheid 

kunt u zorgeloos genieten van een goed werkend 

systeem. 

5 jaar garantie
Verzekerd van een gezonde,  
comfortabele en duurzame leefomgeving

Waarom garantie-uitbreiding?
Brink weet uit ervaring dat u met de aanschaf van de Flair, 
Renovent of Air 70 een probleemloos toestel heeft gekocht. Wij 
vinden het belangrijk dat u daar nog jaren zorgeloos van kunt 
genieten. Daarom bieden wij de mogelijkheid om voor een klein 
bedrag de standaard garantieperiode op de toestellen van 2 jaar 
uit te breiden naar 5 jaar. Daar zijn vijf sets nieuwe filters bij 
inbegrepen.

Wat houdt de extra garantie in?
De extra garantie is van toepassing op de ventilatietoestellen  
Flair 325 en 400, Renovent Excellent 180, 300, 400 en 450, 
Renovent Sky 150, 200 en 300 en Air 70. Deze uitgebreide garantie 
omvat: 
•  Na installatiedatum 5 jaar lang kosteloze vervanging van  

de onderdelen van het toestel (arbeid en voorrijkosten zijn 
uitgesloten van deze garantie).

• Reparatie door uw eigen installateur.
• Altijd nieuwe originele Brink-onderdelen geleverd.

Renovent Excellent

Renovent Sky

300

150/200

300/400/450 180

Flair

Air 70

325/400

ye
ar  w a rran

ty



61
45

39
/B

 

Brink Climate SyStemS B.V.
P.O. BOx 11    Nl-7950 aa StaPhOrSt
T   + 31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.BriNKclimatesystems.com
www.BriNKairforlife.com

Wat krijgt u?
Naast de uitgebreide garantie zoals hiervoor beschreven, 
ontvangt u tevens een pakket van vijf sets nieuwe filters voor 
het ventilatietoestel. Minimaal één keer per jaar dienen de 
filters te worden vervangen (zie hiervoor de instructies in het 
installatievoorschrift op www.brinkclimatesystems.com).

Waar moet u aan voldoen?
Om aanspraak te kunnen maken op de extra garantie dient u  
aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
•  Het ventilatiesysteem is volgens de richtlijnen ontworpen, 

geïnstalleerd en onderhouden. Lees hiervoor de instructies in 
het installatievoorschrift op www.brinkclimatesystems.com.

•  Met uw installateur heeft u een onderhoudscontract voor 
het toestel afgesloten voor de periode van 5 jaar. Hij zal met 
regelmaat uw installatie op de goede werking controleren 
en indien nodig reinigen en bijstellen. Tevens wordt de 
onderhoudshistorie door hem vastgelegd. 

•  Voor het goed functioneren van uw installatie moet u de  
filters in het toestel tijdig vervangen door de bij het 
garantievoucher meegeleverde filtersets.

•  Reparatie vindt plaats met nieuwe en originele onderdelen.
•  De installatie moet volgens de landspecifieke normen  

zijn aangelegd.
•  Voor deze garantie gelden verder de standaard 

garantievoorwaarden van Brink. Deze kunt u vinden op  
www.brinkairforlife.com/guarantee.

Wat moet u ervoor doen? 
Neem voor een offerte voor de extra garantie en het daaraan 
gekoppelde onderhoudscontract contact op met uw installateur. 
Na uw akkoord stuurt hij u de garantievoucher toe, inclusief de  
vijf filtersets. 

De garantievoucher is voorzien van een uniek vouchernummer. 
Voor registratie van de uitgebreide garantie dient u de meegeleverde 
retourkaart volledig ingevuld op te sturen naar Brink Climate 
Systems in Nederland (gebruik daarvoor de meegestuurde 
antwoordenvelop). Uw naam wordt vervolgens gekoppeld aan het 
vouchernummer en daarmee is uw registratie compleet.

De voordelen op een rij
Gratis vijf filtersets voor de komende 5 jaar

Gratis vervanging van het defecte toestelonderdeel

Goed onderhoud waardoor langere levensduur verzekerd is

Altijd verzekerd van verse lucht

Brink ventilatiesystemen

Gezondheid 

Wellness 

Comfort   

Gemak
  

Duurzaamheid

Afvoer van schadelijke stoffen, toevoer zuurstofrijke lucht

Prettig en gezond wonen

Verse lucht zonder tocht of kou

Zonder inspanning vertrouwen op gezonde lucht 

EPC-winst, besparing op energiekosten en reductie CO2


