
Gefeliciteerd met de aankoop van je Forza Refurbished Device! 
Al onze refurbished devices worden uitgebreid gechecked voordat ze worden verkocht. Onze apparaten worden gechecked op 
meer dan 50 punten. Wanneer er iets niet voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden dan zullen deze worden vervangen door 
nieuwe onderdelen. 
Omdat wij achter onze refurbished devices en de kwaliteit daarvan staan, ontvang je bij ons 2 jaar garantie op je aankoop. 

Problemen met onderstaande zaken 
vallen onder de garantie 24 maanden 
garantie: 

● Microfoon / luidspreker (met uitzondering van stof- 
of vochtschade); 

● WiFi en problemen met netwerkverbinding; 
● Problemen met het moederbord; 
● Touchscreen (wanneer deze gedeeltelijk of 

helemaal niet meer functioneert); 
● Knoppen op het device, met uitzondering van de 

touch-ID functionaliteit; 
● Accu/batterij (bij snel leeglopen of warm worden). 
● Problemen met accessoires 

De accu’s in alle iPhones van Forza hebben een minimale 
capaciteit van 85%. Indien u meent dat de batterij naar 
verloop van tijd ‘snel’ leegloopt, dan wordt deze gratis 
vervangen indien deze binnen de garantietermijn is 
teruggelopen naar een percentage van minder dan 70% van 
de originele laadcapaciteit. 

Onderstaande punten vallen buiten de 
extra garantie van 24 maanden: 

● Mankementen na de garantieperiode van 2 jaar; 
● Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik door 

gebruiker (gebroken/gescheurde onderdelen en/of 
vochtschade); 

● Gebogen toestellen; 
● Gebroken simkaartlezer; 
● De touch-ID functionaliteit bij vervanging van de 

homebutton; 
● De Face-ID functionaliteit bij vervanging van de 

frontcamera bij een iPhone X; 
● Gebroken cameralens; 
● Beschadigde of vieze laadconnector; 
● Loszittende onderdelen hoofdtelefoon aansluiting 

/ AUX Flex; 
● Loslatende coating bij Retina Macbook schermen; 
● Refurbished iPhone 7 (Plus) / iPhone 8 (Plus) 

toestellen zijn niet per definitie waterdicht en 
hierop geven wij dus géén garantie; 

● Bij iPhone 7 (Plus) / iPhone 8 (Plus) toestellen is 
de homebutton niet te repareren, dus hierop 
kunnen wij geen garantie geven. 

Let op: Laat je een device repareren of onderdelen vervangen bij een externe partij? Ook dan vervalt de garantie bij Forza 
Refurbished. 

Appleid 
 
Wanneer uw refurbished iPhone of iPad ingesteld is dan werd er gevraagd of u uw Apple id in kon voeren of een nieuwe aan 
kon maken. Het is belangrijk om deze gegevens goed te bewaren Apple zet automatisch hiermee find my iPhone aan. Dit zorgt 
er tevens voor dat de iPhone of iPad onbruikbaar wordt gemaakt wanneer de iPhone of iPad wordt gestolen. In het geval van 
een reparatie moet find my iPhone worden uitgezet en is het dus van essentieel belang dat u uw Apple id niet bent vergeten 
anders kunnen wij geen reparaties laten uitvoeren. Wanneer u er zeker van wil zijn dat de configuratie van het Apple id goed 
verloopt dan kunnen wij uiteraard ook uw iPhone of iPad instellen. Wij zorgen ervoor dat de gegevens netjes genoteerd worden 
en dat u deze mee zal krijgen met de aanschaf van uw iPad of iPhone. 

Je rechten tijdens de garantieperiode 

Als een device niet naar behoren functioneert binnen de toepasselijke garantietermijn, zullen we met een passende oplossing 
komen. Je device zal dan gratis worden gerepareerd of geruild worden voor een vergelijkbaar exemplaar. Is dit niet mogelijk 
dan kun je een bedrag terugvragen, afhankelijk van de aanschafdatum (onderstaande schema is van toepassing op de extra 
garantie van 2 jaar en geldt niet voor de wettelijke garantie): 

 Aanschafdatum Percentage vd aankoopprijs 

0 - 6 maanden 100% 
7 - 12 maanden 80% 
13 - 18 maanden 60% 
19 - 24 maanden 40% 

Wanneer het probleem een gebruikersfout betreft, valt dit buiten de garantie. Met gebruikersfouten worden onder 

andere val-, stoot- en vochtschade bedoeld. 


