Ferry Quik Reklame
Wij sign het

Belangrijke informatie over het tinten van autoruiten
De ruiten van uw auto kunnen voorzien worden van zon- en uv-werende folie. Het is daarbij van belang dat de ruiten van glas
zijn, en niet van kunststof (zoals sommige ruiten van bijv. een smart). De folie hecht niet op kunststof.
Volgens de wet mogen de ruiten achter de B-stijl van elke soort folie voorzien worden. In ons assortiment hebben we daarvoor
drie soorten: Pro05, Pro20 en Pro35. Deze verschillen in lichtdoorlaatbaarheid, zonne-energie wering en UV-doorlating.
Voorbeelden hiervan zijn aanwezig. Voor de ruiten in het portier van de bestuurder en de bijrijder gelden andere regels. Er dient
een code in de folie zichtbaar zijn en de lichtdoorlating moet een bepaald percentage hebben. De APK-keurmeesters en de
politie kunnen hierop controleren. Voor eventuele sancties of schade ten gevolge van deze controles zijn wij niet aansprakelijk.
De folie die wij voor het tinten van ruiten gebruiken is gecodeerd.
Als er een keuze gemaakt is uit de soorten folie dan tinten wij de ruiten met de grootst mogelijke zorg en vakmanschap.
Daarvoor is het nodig dat uw auto een groot gedeelte van de dag in onze werkplaats staat, afhankelijk van de hoeveelheid
ruiten die getint worden.
Wanneer we de ruiten los aangeleverd krijgen kunnen we optimale kwaliteit leveren. De ruiten kunnen dan volledig van
folie worden voorzien en er is minimale kans op zichtbare stofdeeltjes in het eindresultaat. Wij begrijpen dat het los aanleveren
niet altijd in uw mogelijkheid ligt. Van onze kant vragen wij dan om uw begrip voor het feit dat we geen fabriekskwaliteit kunnen
leveren. Er is dan ook altijd een kleine kans op stofdeeltjes. Wij doen natuurlijk onze uiterste best om die kans te verkleinen, door
bijvoorbeeld stoffen sponningen tijdens de werkzaamheden af te plakken. Wij gaan er van uit dat u de auto stofzuigerschoon en
zonder kinderzitjes aanlevert.
Eventuele beschadigingen in de ruiten worden door de folie geaccentueerd. Ook de verwarmingsdraden veranderen na verloop
van tijd van structuur. Op die draden kan een slechtere hechting van de folie plaatsvinden. Op hechting van de folie op de rand
van het transparante deel hebben wij geen invloed.
Kort na het tinten van de ruiten kunnen er mogelijk vlekken zichtbaar zijn. Deze trekken na 2 of 3 weken weg, afhankelijk van de
buitentemperatuur. Na die tijd wordt het een egale donkere tint, met uitzondering van eventuele stofdeeltjes of beschadigingen.
Binnen 3 weken na de werkzaamheden kunnen wij de zichtbaarheid van oneffenheden mogelijk beperken, maar van garantie is
geen sprake. Het resultaat van met folie getinte ruiten is altijd minder egaal dan vanuit de fabriek gecoate ruiten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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