
 

 
 
 
Garantievoorwaarden categorie 2  
 
A.O. Smith warmwatertoestellen hebben een garantie op de tank van 3 jaar en 1 jaar  
op defecte onderdelen, vanaf de installatiedatum, indien het toestel behandeld is volgens  
de algemene garantievoorwaarden in onze instructieboeken en/of algemene garantie-  
voorwaarden verkrijgbaar bij het Europese hoofdkantoor.  
 
Voor garantieafspraken kunt u contact opnemen met uw leverancier. De originele typeplaat  
en installatiedocumenten dienen beschikbaar te zijn. A.O. Smith behoudt het recht voor  
defecte warmwatertoestellen en/of onderdelen te inspecteren (ter plaatse, in het magazijn  
van de leverancier of fabriek in Veldhoven) ten behoeve van de research en verbetering van  
onze producten.  
 
Bovenstaande garantie is van toepassing op de volgende toestellen:  
 
ReNEWables:  
- SGE 40/ 60  
- SGS 28/ 30/ 50/ 60/ 80/ 100/ 120  
- AH  
- AHD  
 
Gasgestookt:  
- BFC 28/ 30/ 50/ 60/ 80/ 100/ 120  
- BFM 30/ 50/ 80/ 100/ 120  
- ADM 40/ 50/ 60/ 80/ 90/ 115/ 135  
- ADMR 40/ 50/ 60/ 80/ 90/ 115/ 135  
- BT 65/ 85/ 100  
- BTT 65/ 85/ 100  
- BTI 65/ 85/ 100  
- EQ 280/ 380  
- COF 199/ 245/ 315/ 385/ 455/ 700  
- BTL 85/ 100 
 
Indirect:  
- ST 300/ 400/ 500/ 600/ 750/ 1000  
- IT 300/ 400/ 500/ 600/ 750/ 1000  
- ITS 300/ 400/ 500/ 600/ 750/ 1000  
 
Garantie op tank: 3 jaar  
Garantie op onderdelen: 1 jaar  



 

 
 
 
Garantievoorwaarden categorie 2 (vervolg)  
 
A.O. Smith warmwatertoestellen hebben een garantie op de tank van 5 jaar en 1 jaar  
op defecte onderdelen, vanaf de installatiedatum, indien het toestel behandeld is volgens  
de algemene garantievoorwaarden in onze instructieboeken en/of algemene garantie-  
voorwaarden verkrijgbaar bij het Europese hoofdkantoor.  
 
Voor garantieafspraken kunt u contact opnemen met uw leverancier. De originele typeplaat  
en installatiedocumenten dienen beschikbaar te zijn. A.O. Smith behoudt het recht voor  
defecte warmwatertoestellen en/of onderdelen te inspecteren (ter plaatse, in het magazijn  
van de leverancier of fabriek in Veldhoven) ten behoeve van de research en verbetering van  
onze producten.  
 
Bovenstaande garantie is van toepassing op de volgende toestellen:  
 
Indirect:  
- ST 1500/ 2000/ 2500/ 3000  
- IT 1500/ 2000/ 2500/ 3000  
 
Garantie op tank: 5 jaar  
Garantie op onderdelen: 1 jaar 


