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De Uitgebreide garantie van Trimble is een fabrieksgarantie die 
de benodigde flexibiliteit bezit om aan de eisen van elk bedrijf of 
elke overheidsinstelling tegemoet te komen. Die begint simpelweg 
als de standaard fabrieksgarantie ophoudt.

Wij bieden de keuze uit drie verschillende opties:
•	 Uitgebreide	garantie—Hardware	(dekt	hardware,	firmware1 en 

software)
•	 Uitgebreide	garantie—Firmware	en	applicatiesoftware2	(geen	

dekking van hardware)
•	 Software	onderhoudscontracten

De	aanschaf	van	een	uitgebreide	garantie	biedt	talrijke	voordelen:
•	 Bescherm	uw	investering	en	blijf	productief
•	 Voorkom	onverwachte	reparatiekosten
•	 Geen	kosten	voor	onderdelen	of	arbeid
•	 Vaste	en	aan	te	passen	onderhoudsuitgaven
•	 Directe	online	en	telefonische	ondersteuning
•	 De	garantie	is	overdraagbaar	bij	verkoop;	uitgebreide	garanties	

gelden	specifiek	voor	serieproducten
•	 Uitbreiding	met	de	nieuwste	functies	is	aanzienlijk	goedkoper	

dan	aanschaf	van	meerdere	upgrades	in	de	loop	van	het	jaar
•	 Compatibiliteit	met	nieuwe	versies	van	Trimble	hardware	

en	software	en	revisies	van	Microsoft	besturingssysteem	is	
verzekerd.

OPTIES VOOR UITGEBREIDE GARANTIE VAN TRIMBLE
Er is al genoeg stress in de dagelijkse praktijk van de bouw- en meetwereld zonder de zorgen over kosten van onvoorspelbare 

reparaties en software-upgrades. Daarom kan het voor u en voor uw bedrijfsresultaat nuttig zijn de opties voor uitgebreide 

garantie van Trimble eens te bekijken.

•	 Garantiedekking	voor	meerdere	apparaten	kan	met	één	
einddatum worden afgesloten.

•	 Service	voor	al	uw	apparatuur	verkrijgbaar	bij	elke	erkende	
servicedealer	in	het	uitgebreide,	wereldwijde	netwerk	van	
Trimble

De standaard fabrieksgarantie van Trimble
Eerst willen wij u iets vertellen over de standaard fabrieksgarantie 
van Trimble. Deze belooft dat Trimble voor alle Trimble inmeet- en 
bouwproducten	delen	van	de	seriecomponenten	die	gebreken	
in	materialen	of	fabricage	vertonen	naar	eigen	goeddunken	
gratis	zal	vervangen	of	repareren,	gedurende	de	oorspronkelijke	
fabrieksgarantieperiode.	Raadpleeg	de	productdocumentatie	of	
neem	contact	op	met	uw	geautoriseerde	Trimble	distributiepartner	
als u vragen over de standaard fabrieksgarantie van een Trimble 
product	hebt.	De	standaard	fabrieksgarantie	is	kosteloos	
beschikbaar,	simpelweg	omdat	u	zaken	doet	met	Trimble.

Uitgebreide garantie—hoe bepaalt u wat het beste is voor u 
en uw bedrijf?
In de markt van vandaag beseffen de meeste mensen dat zij 
meer	bescherming	van	hun	apparatuur	nodig	hebben.	Of	het	nu	
gaat	om	het	beperken	van	bedrijfsrisico’s	of	de	uitvoering	van	
veeleisend werk op een bouwplaats - de uitgebreide garantie 
opties	van	Trimble	zijn	een	uitstekende	manier	om	uw	financiën	te	
beschermen	en	u	voor	te	bereiden	op	het	onverwachte.

Als	de	fabrieksgarantie	afgelopen	is,	moet	u	een	belangrijke	
beslissing	nemen.	Neemt	u	het	risico	van	onverwachte	
reparatiekosten,	of	wilt	u	een	oplossing	aanschaffen	die	uw	
onderhoudskosten binnen de perken houdt? Wilt u profiteren van 
nieuwe verbeteringen in de software en de nieuwste firmware/
software	versies,	zodat	uw	activiteiten	zo	efficiënt	mogelijk	blijven	
verlopen?

Om	u	een	“extra	gerust	gevoel”	te	geven,	gaan	de	uitgebreide	
garantie opties van Trimble verder dan de standaard 
fabrieksgarantie	voor	alle	serieproducten	voor	inmeten	en	
bouwsector.	Of	het	nu	gaat	om	hardware,	firmware	of	software	
–	wij	hebben	precies	de	juiste	oplossing	voor	uw	behoeften;	
een oplossing die onnodige kosten van reparaties en upgrades 
voorkomt.

1 Firmware is software die in het apparaat wordt gebruikt om te zorgen dat verschillende hardwaresystemen met elkaar kunnen communiceren en functioneren. Deze functies zijn van vitaal belang voor de werking van het apparaat.
2 Applicatiesoftware levert de functies die worden beschouwd als de interface tussen de gebruiker en het apparaat. De gebruikersinterface kan door de eindgebruiker worden geconfigureerd en biedt vele opties voor extra 

functionaliteit.



De Uitgebreide hardware garantie van 
Trimble
De optie Uitgebreide hardware garantie verlengt 
de oorspronkelijke fabrieksgarantie voor het 
product	met	één	jaar	en	biedt	bescherming	
tegen	gebreken	in	materialen	en	fabricage.	
Firmware	upgrades	zijn	hierbij	inbegrepen.	Met	
de uitgebreide garantie opties van Trimble kunt 
u uw investering gedurende maximaal vijf jaar 
na	de	aankoopdatum	beschermen.	Bovendien	
kunt u garantie voor meerdere jaren tegelijk  
aanschaffen,	of	per	jaar.

Wat wordt er gedekt door de optie 
Uitgebreide hardware garantie?
•	 De	kosten	van	reparatie	van	defecte	

apparatuur.	Hieronder	vallen	arbeidsloon	
en onderdelen. Trimble zal naar eigen 
goeddunken	delen	van	de	seriecomponenten	
die	defect	blijken	te	zijn	vervangen	of	
repareren.

•	 Upgrades	van	firmware	en	applicatiesoftware.	
Als	het	besturingssysteem	wordt	gewijzigd,	
zijn de kosten van een upgrade hierbij 
inbegrepen.

Wat wordt er niet gedekt door de optie 
Uitgebreide hardware garantie?
•	 Defecten	veroorzaakt	door	of	voortvloeiend	

uit punten die genoemd zijn in het deel over 
uitsluitingen	in	de	voorwaarden	en	condities	
van de garantie op het Uitgebreide beperkte 
garantiecertificaat.

•	 Vervanging	van	verbruiksdelen,	zoals	kabels,	
door de gebruiker te wisselen batterijen en 
accessoires.

•	 Vergoeding	voor	de	levering	en/of	installatie	
van	product	upgrades	die	gedurende	de	
garantieperiode	worden	uitgebracht.

•	 Aanpassingen	van	de	hardware	die	nodig	
kunnen zijn voor een nieuwe firmware of 
besturingssysteem	versie.

De Uitgebreide garantie van Trimble—
Firmware en applicatiesoftware
Als de dekking van de uitgebreide hardware 
garantie	niet	in	uw	specifieke	behoeften	
voorziet,	bieden	wij	een	eenvoudige	optie	
die alleen de geïnstalleerde firmware en 
applicatiesoftware	omvat.	Hiermee	zorgt	u	
ervoor	dat	op	al	uw	apparatuur	de	meest	recente	
versies draaien en houdt u de onderhoudskosten 
onder	controle.	Reparatiekosten	voor	hardware	
zijn	echter	niet	gedekt.	Trimble	biedt	ook	de	
optie	om	de	garantie	op	al	uw	producten	op	
dezelfde	einddatum	te	zetten.	Hierdoor	hebt	
u	meer	overzicht	van	wat	er	jaarlijks	moet	
worden vernieuwd. De opties voor alleen 
firmware/software omvatten alle updates voor 
een	serieproduct	gedurende	de	uitgebreide	
garantieperiode.	Hierbij	is	alle	applicatiesoftware	
inbegrepen	die	bij	het	serieproduct	is	
aangeschaft.

Wat wordt er gedekt door de optie 
Uitgebreide garantie firmware en 
applicatiesoftware?
•	 Upgrades	van	de	applicatiesoftware	

en	firmware,	evenals	upgrades	van	het	
besturingssysteem.	Deze	optie	omvat	upgrades	
voor	alle	Trimble	software	applicaties	die	op	
het veldboek draaien.

Wat wordt er niet gedekt door de 
optie Uitgebreide garantie firmware en 
applicatiesoftware? 
•	 Defecten	veroorzaakt	door	of	voortvloeiend	

uit punten die genoemd zijn in het deel over 
uitsluitingen	in	de	voorwaarden	en	condities	
van de garantie op het Uitgebreide beperkte 
garantiecertificaat.

•	 Vergoeding	voor	de	levering	en/of	installatie	
van	product	upgrades	die	gedurende	de	
garantieperiode	worden	uitgebracht.

•	 Vervanging	van	verbruiksdelen,	zoals	kabels,	
door de gebruiker te wisselen batterijen en 
accessoires.

•	 Aanpassingen	van	de	hardware	die	nodig	
kunnen zijn voor een nieuwe firmware of 
besturingssysteem	versie.

•	 De	kosten	van	reparatie	van	defecte	
apparatuur.

Software onderhoudscontract
Trimble biedt ook diverse onderhouds- en 
ondersteuningscontracten	voor	software	aan	
voor	onze	reeks	kantoorsoftwareproducten.	
De klant kan de oorspronkelijk garantie op 
deze	softwareproducten	telkens	met	één	
jaar	verlengen,	door	een	jaarlijks	software	
onderhoudscontract	aan	te	schaffen.	Bovendien	
kunt u garantie voor meerdere jaren tegelijk 
aanschaffen,	of	per	jaar.

Een	jaarlijks	software	onderhoudscontract	
verzekert dat u altijd met de nieuwste 
softwareversies werkt. De onderhoudsopties voor 
onze kantoorsoftware gelden voor Terramodel®,	
Paydirt-Sitework,	Trimble	Business	Center	en	
RealWorks®.

Naast upgrades van nieuwe versies bieden onze 
onderhoudsopties	directe	online	en	telefonische	
ondersteuning,	zodat	er	altijd	deskundige	en	
getrainde	landmeters	en	ingenieurs	beschikbaar	
zijn om uw vragen te beantwoorden. De 
supportmedewerkers van Trimble kennen 
uw	activiteiten,	onze	software	en	hoe	die	
samenwerken.

Wat wordt er gedekt door het Jaarlijkse 
software onderhoudscontract?
•	 Alle	upgrades	van	software	applicaties	

die tijdens de garantieperiode worden 
uitgebracht.

•	 Directe	online	en	telefonische	technische	
ondersteuning

Wat wordt er niet gedekt door het Jaarlijkse 
software onderhoudscontract?
•	 Applicatie	trainingen
•	 Ondersteuning	op	locatie
•	 Microsoft	Windows	trainingen
•	 Ondersteuning	voor	informatiesystemen

OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3



Voor meer informatie over de uitgebreide garantie opties 
van Trimble neemt u contact op met uw Geautoriseerde 
Trimble distributeur of het Trimble Support Sales Team op 
trimble_support@trimble.com. 
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