Disclaimer
RMC KIT IS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN VOOR FIETSENDRAGERS!
RMC KIT IS NIET GESCHIKT VOOR HET TREKKEN VAN AANHANGWAGENS EN DERGELIJKE!
Toepasselijkheid
Op de montage en het gebruik van de RMC kit met artikelnummer 597834, bestaande uit de
trekhaakhaak met artikelnummer 597800 en de trekhaakbekabeling met artikelnummer 752504, in
relatie tot het automodel Tesla Model S, is onderstaande disclaimer ('Disclaimer') van toepassing. Door
de RMC kit te laten monteren en als zodanig te gebruiken, gaat u akkoord met toepasselijkheid van deze
disclaimer. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de RMC kit niet te (laten)
monteren en niet te gebruiken.
Geschiktheid De RMC kit van Brink is uitsluitend bedoeld voor auto’s met een aanhangwagengewicht
geremd van 0 kg. Het product is dan ook niet geschikt voor het trekken van enigerlei aanhangwagens.
De RMC kit is uitsluitend geschikt voor het dragen van daarvoor geschikte fietsendragers. De RMC kit is
niet een door Tesla aangewezen en/of goedgekeurde accessoire. Montage van de RMC kit heeft
mogelijk gevolgen voor de fabrieksgarantie en aansprakelijkheid van Tesla.
Aansprakelijkheid en verlies fabrieksgarantie Tesla
Brink Group is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verval van de door Tesla afgegeven
fabrieksgarantie als gevolg van de montage van de RMC kit op de Tesla Model S. Brink Groep is evenmin
aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van enigerlei beperking van aansprakelijkheid van Tesla met
betrekking tot het monteren van de RMC kit op de Tesla Model S.
Aansprakelijkheid montage
Brink Group is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de onjuiste montage van de RMC
kit aan de Tesla Model S, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brink Group.
Brink Group is voorts niet aansprakelijk voor enigerlei beperking van en verval van de, door de
autofabrikant Tesla afgegeven, garantie op de Tesla Model S ten gevolge van het monteren van de
RMC kit aan de Tesla Model S.
Aansprakelijkheid onjuist gebruik
Brink Group is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuist gebruik van de RMC kit, tenzij
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brink Group. Onder onjuist gebruik van de RMC kit
wordt verstaan ieder ander gebruik dan het gebruik waarvoor de RMC kit is bedoeld zoals hiervoor onder
‘Geschiktheid’ omschreven. In ieder geval wordt als onjuist gebruik aangemerkt het trekken van enigerlei
aanhangwagens. Brink Group is voorts niet aansprakelijk voor enigerlei beperking van en verval van de
door de autofabrikant Tesla afgegeven garantie op de Tesla Model S ten gevolge van het onjuist gebruik
van de RMC kit.
Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende
gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn
en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk
overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Toepasselijk recht
De Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

