ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Eco tuning
1.1. Wees er attent op dat een EPI eco tuning enkel
rendeert wanneer de EPI eco driving instructies worden
nageleefd. De EPI eco driving instructies worden na
uitvoering van de EPI eco tuning uitvoerig toegelicht aan de
klant en is inbegrepen in de EPI eco tuning prijs.
1.2. EPI kan niet verantwoordelijk worden gesteld
wanneer de eco tuning niet blijkt te renderen.
2. Performance tuning
2.1. Wees er op attent dat een EPI performance tuning niet
is gehomologeerd voor de openbare weg.
2.2. Een EPI performance tuning verkort de levensduur van
aandrijving en bepaalde motoronderdelen (koppeling, turbo,
vliegwiel, banden).
2.3. Een EPI performance tuning vraagt een aangepaste
rijstijl om de motor zo lang mogelijk in optimale conditie te
behouden. Zoniet brengt dit schade toe aan de motor en/of
aandrijving.
- Voorgloeien is noodzakelijk (bij dieselmotoren)
- Warmrijden van de motor is onontbeerlijk. Dit houdt in:
* Watertemperatuur tussen 0 en 50°C: 20% gas en
schakelen rond 2200rpm.
* Watertemperatuur tussen 50 en 90°C: 50% gas en
schakelen rond 2400rpm.
* Wanneer watertemperatuur 90°C bereikt nog een 2
tal km 50% gas en schakelen rond 2600rpm.
- Afkoeling van de turbo is noodzakelijk. Dit houdt in:
* Na het gebruik van de wagen bij normaal gebruik:
ca 20 seconden laten nadraaien.
* Na het gebruik van de wagen bij intensief gebruik:
ca 60seconden laten nadraaien.
2.4. Het EPI team zal steeds duidelijk melden
wanneer het risico op schade groot wordt. Dit is het geval als
de wagen zich niet in goede staat bevindt om een EPI
performance tuning toe te passen en wanneer het aanbevolen
vermogen wordt overschreden.
3 Verantwoordelijkheden
3.1. EPI kan in geen enkel geval verantwoordelijk
worden gesteld voor schade aan een voertuig uitgerust met
een EPI eco of performance tuning. De EPI eco of
performance tuning houdt op alle vlakken rekening met de
toestand van de motor en wordt daarop afgesteld. De EPI
performance tuning wordt achteraf gecontroleerd of deze
voldoet aan de EPI kwaliteitseisen en deze geen
acute schade aan de wagen kan veroorzaken.
3.2. Schade die aan het voertuig wordt aangebracht tijdens
het uitvoeren en/of testen van de EPI eco of performance
tuning wordt door EPI hersteld of vergoed. Dit
geldt enkel voor een EPI eco tuning en een normale EPI
performance tuning op een wagen in goede staat.
3.3. EPI kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor het niet verstrekken van informatie en/of het falen van de
wagen na toepassing van een EPI eco of performance
tuning.
4. Algemene onderhoudstips
4.1. Het EPI team raadt ten allen tijde aan
kwaliteitsbrandstoffen en smeermiddelen te gebruiken.
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4.2. Het EPI team raadt ten alle tijde aan het periodieke
onderhoud bij een erkend concessiehouder van
uw merk te laten uitvoeren.
5. Naverkoop dienst
5.1. U kan bij EPI ten alle tijde terecht om de
EPI eco of performance tuning kosteloos te verwijderen.
5.2. Voor het terugplaatsen van een bestaande EPI eco of
performance tuning zal 25,00EUR exclusief BTW worden
aangerekend.
5.3. EPI kan op geen enkel moment, in geen
enkele situatie een terugname van een EPI eco of
performance tuning aankoop realiseren daar het gaat om een
dienst en niet om handelsgoederen.
EPI streeft naar een perfecte dienst na verkoop en
daarom zal het EPI team iedere klacht opnemen
en onderzoeken.
6. Prijzen:
De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant
en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief.
7. Betaling:
7.1. Onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni
1991 op het consumentenkrediet, kan de verkoper geen
betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de
totale verkoopprijs de goederen en/of diensten bedraagt.
7.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een
voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering,
tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit
niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een interest aan het wettelijk tarief
verschuldigd.
8. Bewijs:
In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm
van het geschrift enkel ten titel van bewijs.
9. Bevoegde rechtbank:
Is bevoegd in geval van geschil, of de rechtbank van de
plaats van levering of van de plaats waar de verbintenissen
voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden of
van de woonplaats van de koper.
10. Verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie
worden verwerkt door EPI waarvan de
coördinaten, recto zijn vermeld voor het klantenbeheer en
voor direct marketing doeleinden; U hebt het recht op
raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en
een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met
het oog op direct marketing.
11. Hoedanigheid en verbintenisverklaring van de koper:
11.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van
toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van
de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument of in de
zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek,
d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze
overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet
beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.
11.2. Wanneer de koper geen consument is in de zin van
artikel 11.1 hierboven, zijn deze algemene voorwaarden
eveneens van toepassing.

