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Garantievoorwaarden Longevity Lifestyle & Wellness 

 
Geldig per 1-1-2017. Eerdere versies komen hiermede te vervallen. 
 
Longevity hanteert onderstaande garantietermijnen en bepalingen voor de door Longevity geleverde 
producten. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum en geldt voor nieuwe producten. 
 
ALGEMEEN 
 
Garantie wordt uitsluitend gegeven indien; 

 Apparatuur in originele staat is en op geen enkele wijze is gemodificeerd. 
 Het systeem niet is geopend door niet geautoriseerde personen. 
 Het systeem onbeschadigd is.  
 Er geen sprake is van een beschadiging door invloed van buitenaf (bijvoorbeeld waterschade en 

valschade, dit dient onder uw verzekering te vallen). 
 Bij een eerste constatering van een defect direct contact is opgenomen met Longevity om verdere 

schade te voorkomen. 
 
In alle andere gevallen behoudt Longevity zich voor het recht op garantie te laten vervallen en worden 
alle kosten benodigd voor herstel of vervanging doorberekend. 
 
Op gebruikte/gereviseerde systemen geldt een afwijkende garantietermijn van 3 maanden, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 
 
 
ULTRATONE 
 
Merk Ultratone 
Product Excel Pro 
Garantie 5 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Body activator 

2 jaar op; 

 Adapter 

Geen garantie op; 

 Bioptic leads 
 Carbon pads 
 Stretchbanden 
 Zelfklevende pads 
 Ingebouwde batterij(knoopcel & accu) 
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Merk Ultratone 
Product Futura Pro 
Garantie 5 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Body activator 

2 jaar op; 

 Adapter 
 Ultrasound 1Mhz 
 Ultrasound 3Mhz 
 Magic Wands 
 Lades en wielen Ultraport (meubel) 

Geen garantie op; 

 Bioptic leads 
 Carbon pads 
 Stretchbanden 
 Zelfklevende pads 
 Magic Gloves 
 Ingebouwde batterij(knoopcel & accu) 

 

Merk Ultratone 
Product Futura Ultra Pro - DREAMSHAPER 
Garantie 5 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Body activator 

2 jaar op; 

 Adapter 
 Ultrasound 1Mhz 
 Ultrasound 3Mhz 
 Magic Wands 
 Lades en wielen Ultraport (meubel) 

Geen garantie op; 

 Bioptic leads 
 LUMI’s 
 Carbon pads 
 Stretchbanden 
 Zelfklevende pads 
 Magic Gloves 
 Ingebouwde batterij (knoopcel & accu) 
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 Glas Ultraport (meubel) 

 

Merk Ultratone 
Product Futura Plus / Facial Plus 
Garantie 2 jaar op; 

 Console (het systeem) 

Geen garantie op; 

 Cassettes 
 Carbon pads 
 Stretchbanden 
 Zelfklevende pads 

Voor de Futura Plus geldt dat er geen niet-oplaadbare batterijen kunnen worden 
gebruikt indien u de oplader aansluit. Indien hierdoor schade wordt veroorzaakt valt dit 
buiten de garantie. Zie de handleiding voor verdere instructies. 
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POLLOGEN 

Generiek 

 Pollogen Radiofrequentie apparatuur vereist een geleidende glycerine gel die aan bepaalde 
specificaties moet voldoen. De Deep Skincare Premium RF gel voldoet hieraan. Deze of een 
gelijkwaardige gel, minimaal 98% pure glycerine moet aantoonbaar worden gebruikt om 
aanspraak op garantie te behouden. 

 

Merk Pollogen 
Product Legend 
Garantie 2 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Grote applicator 
 Medium applicator 
 Kleine applicator 
 Voluderm/TriFractional applicator 
 Voetpedaal 
 Bio feedback knop 

Geen garantie op; 

 TriFractional tips 
 Voluderm tips 

 

Merk Pollogen 
Product Maximus 
Garantie 2 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Grote applicator 
 Medium applicator 
 Kleine applicator 
 Adapter 
 Voetpedaal 
 Bio feedback knop 

 

Product A3F – TriFractional uitbreiding 
Garantie 2 jaar op; 

 TriFractional applicator 

Geen garantie op; 
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 TriFractional tips 

 

Merk Pollogen 
Product Apollo 
Garantie 2 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Grote applicator 
 Medium applicator 
 Kleine applicator 
 Adapter 
 Voetpedaal 
 Bio feedback knop 

 

Merk Pollogen 
Product RegenXL 
Garantie 2 jaar op; 

 Console (het systeem) 
 Grote applicator 
 Medium applicator 
 Adapter Voetpedaal 
 Bio feedback knop 

 

Merk Pollogen 
Product Geneo+ 
Garantie 18 maanden op; 

 Console (het systeem) 
 OxyGeneo applicator 
 Adapter 

 

 

Merk Pollogen 
Product Geneo+ TriPollar applicator 
Garantie 18 maanden op; 

 TriPollar applicator 
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Merk Pollogen 
Product Geneo+ Ultrasound applicator 
Garantie 18 maanden op; 

 Ultrasound applicator 
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TOTAL GYM 

Merk Total Gym 
Product Total Gym Flagship Range ( GTS, Power Tower)  
Garantie 3 jaar op; 

 Frame 

1 jaar op 

 Onderdelen (zoals rollers) en bekleding 

90 dagen op 

 Foam & Rubber 

 

Merk Total Gym 
Product Alle andere Total Gym systemen, zoals Total Gym Elevate Circuit (Row Trainer, Jump 

Trainer, Core Trainer, Leg Trainer, Press Trainer, Pull-up Trainer) 
Garantie 3 jaar op; 

 Frame 

1 jaar op 

 Bewegende onderdelen (zoals rollers) 

90 dagen op 

 Bekleding, Foam & Rubber 

 


