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GEBRUIKSAANWIJZING

Welkom bij TEMPUR®

Dank u en gefeliciteerd met uw keuze voor TEMPUR®. In deze gids vindt u alles wat u moet 
weten over de verzorging en het optimale gebruik van uw TEMPUR ARC™ product.

Algemene veiligheidsinstructies - van toepassing op alle 
bedtypes: TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, 
TEMPUR ARC™ Storage 

In de volgende hoofdstukken zullen de onderstaande verwijzingen gebruikt worden om uw 
aandacht te vestigen op mogelijke gevaarlijke situaties. Houd er rekening mee dat 
het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstige verwondingen of 
schade aan het product. 

GEVAAR       Wees u bewust van een onmiddellijke gevaarlijke 
        situatie die de dood of kritieke verwondingen kan   
        veroorzaken, als zij niet vermeden wordt.  

WAARSCHUWING     Wees u bewust van een gevaarlijke situatie, die de 
        dood of kritieke verwondingen kan veroorzaken, als 
        u deze niet vermijdt.

LET OP        Wees u bewust van een gevaarlijke situatie, die lichte 
         of matige verwondingen kan  veroorzaken, als 
         u deze niet vermijdt.  

BELANGRIJK        Wees u bewust van een gevaarlijke situatie, die schade  
         aan het product en/of andere eigendommen kan   
         veroorzaken, als u deze situatie niet vermijdt.  

AANWIJZING        Richt u aandacht op praktische aanwijzingen en 
         goede raad.
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Symbolen  

De volgende symbolen worden gebruikt op het product, de verpakking of in deze 
handleiding.

Open de verpakking voorzichtig, 
om het product en de onderdelen 
ervan niet te beschadigen. Gooi de 
verpakking veilig en zo duurzaam 
mogelijk weg in uw omgeving.

Assemble the product 
with two persons

Niet diep in de verpakking 
snijden. Voorzichtig 
behandelen. 

Droog 
houden

Vochtigheidsgraad65 %

Vermijd dat 
vingers bekneld 

raken

Houd uw 
voeten op 
een veilige 

afstand

Let op dat u het frame niet 
draagt door het aan het midden 

van de latten vast te houden

VoeteindeHoofdeinde

Vermijd open vuur Gebruiksaanwijzing 
raadplegen

Vermijd spelen 
met het apparaat

CE-markering op 
elektrisch materiaal
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Vervoer, verplaatsing, opslag en verwijdering
LET OP
• Probeer het bed en de onderdelen ervan niet zelf te verplaatsen, want dat kan 

letsel veroorzaken.
• Doe het met twee personen.
• Sla het product op in een droge omgeving (max. 65% relatieve vochtigheid).
• Volg altijd de veiligheidsvoorschriften in de montagehandleidingen en op de 

sticker van het kwaliteitslabel van het product (aangebracht op de achterkant van 
het hoofdeinde).

                   BELANGRIJK
Verpakkingen moeten gesorteerd worden op recyclebare onderdelen en vervolgens 
volgens de geldende nationale milieuvoorschriften worden afgevoerd. Neem 
contact op met uw gemeente of winkelier voor advies 
over recycling.

Die “nieuw product” geur

Sommige mensen merken een lichte geur aan hun nieuwe TEMPUR ARC™ product 
zodra het uitgepakt is. Dit is volkomen onschadelijk en zal na een korte 
gebruiksperiode verdwijnen.

Let op aanvullende gebruiksaanwijzingen

Lees a.u.b. de volgende informatie goed door, want die geeft aanwijzingen over hoe uw 
product te gebruiken en wat te verwachten in de eerste maanden.

    WAARSCHUWING
• Alleen voor huishoudelijk gebruik.
• Gooi alle verpakkingsmaterialen onmiddellijk weg, aangezien zij 

verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
• Gebruik geen accessoires/bevestigingen die niet door de fabrikant  

worden aanbevolen.
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               BELANGRIJK
• Het product mag niet in een vochtige omgeving gebruikt worden.
• Vermijd het gebruik van dit product buitenshuis.
• Dit mag niet gebruikt worden in een toepassing die gereinigd zal worden met 

een geautomatiseerd wassysteem.
• In overeenstemming met het door ons aanbevolen gebruik (slapen, zitten, en 

zitten langs de rand) is een gewichtsbeperking van maximaal 150 kg (bewegend 
gewicht) over het gehele bedoppervlak zonder beperkingen toegestaan. 

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overbelasting.

Brandveiligheid

De producten uit het TEMPUR ARC™ Beddenassortiment voldoen aan de toepasselijke 
veiligheidsnormen, die afhankelijk van het product of de regio kunnen variëren. Verdere 
informatie is op verzoek verkrijgbaar.
Onvoorzichtigheid veroorzaakt brand - wij raden ten zeerste af om in bed te roken.

     WAARSCHUWING
• Brandgevaar: houd de producten uit de buurt van open vuur

Installatie 

Voor een correcte en veilige installatie, ZIE A.U.B. DE MONTAGEHANDLEIDINGEN VOOR 
VERDERE INSTALLATIE-INSTRUCTIES.

Reiniging en onderhoud

Een schone slaapkamer kan een grote invloed hebben op uw slaapomgeving en dus op de 
kwaliteit van uw slaap.
Voor het behoud van het uiterlijk van uw bed, raden wij u aan regelmatig te stofzuigen met 
een zacht passtuk, bij voorkeur één keer per week. Dit verwijdert het stof 
voorzichtig van het oppervlak zonder het textiel te beschadigen en vermindert het 
verzamelen van stof.
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                    BELANGRIJK
• Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk voordat ze in de vezels dringen. Dit kan 

resulteren in een blijvende vlek.
• Vermijd inweken, want dat kan door de stof sijpelen en het onderliggende 

materiaal beschadigen.
• Wrijf NIET te hard over het materiaal om een vlek te verwijderen, want dat kan 

het materiaal beschadigen.

                     AANWIJZING
• Als er vloeistof gemorst wordt, absorbeer dan zoveel mogelijk van de vloeistof 

met een gewone witte keukenrol of katoenen doek om een blijvende vlek te 
voorkomen.

• De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauwwarm water, eventueel 
met een pH-neutraal afwasmiddel.

• Als een vlek of plek opgedroogd is, verwijder die zo veel mogelijk door te 
stofzuigen met een zachte borstel.

Aanvullende instructies voor het gebruik van uw TEMPUR 
ARC™ Verstel- en Opbergbed

Lees a.u.b. de volgende informatie goed door, want die geeft aanwijzingen over hoe uw 
product te gebruiken en wat te verwachten in de eerste maanden.

    WAARSCHUWING
• Gebruik dit TEMPUR ARC™ Verstel- en Opbergbed voor het beoogde gebruik, zoals 

beschreven in deze handleiding.
• Dit apparaat mag alleen door de onderstaande gebruikers gebruikt worden, 

wanneer zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het 
veiligheidsgebruik en volledig op de hoogte zijn van de daaruit voortvloeiende 
risico’s.

Tot deze gebruikers behoren onder andere:
- Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
- Personen met gebrek aan ervaring of kennis
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij 
  niet met het apparaat spelen.

• Het reinigen en het gebruikersonderhoud mogen NIET door kinderen zonder 
toezicht worden uitgevoerd.

• Het wordt afgeraden om kinderen en/of huisdieren op of onder het bed te laten 
spelen.

• Gebruik geen accessoires/bevestigingen die niet door de fabrikant worden 
aanbevolen.
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Aanvullende instructies voor het gebruik van uw TEMPUR 
ARC™ Opbergbed

    WAARSCHUWING
• Houd uw hoofd uit de buurt van het frame. Wees zeer voorzichtig dat u uw hoofd 

niet stoot tijdens het openen van het frame. Let erop dat tijdens het openen, op 
de middelste stand naar boven, het hefmechanisme krachtige kracht uitoefent 
om het systeem tot het einde op te tillen.

    LET OP
• Let er bij het openen en sluiten van het opbergbed op dat uw vingers niet 

beklemd raken in de scharnieren of onder het opbergframe.

Aanvullende instructies voor het gebruik van uw TEMPUR 
ARC™ Verstelbaar bed

 
   GEVAAR 

• Niet gebruiken in een omgeving waar brandbare, explosieve gassen of dampen 
aanwezig kunnen zijn. (b.v. anesthesiologie)

    WAARSCHUWING
• De bij de elektronische accessoires geleverde batterijen zijn niet oplaadbaar en 

mogen niet in een batterijlader geplaatst worden.

    LET OP
• Ga niet op de uiteinden van de frames zitten of staan als ze in verhoogde stand 

staan.
• Wees bij het verstellen van de positie van de bedbodem extra voorzichtig dat uw 

vingers niet in het mechanisme verstrikt raken.

                    BELANGRIJK
• Niet gebruiken voor het heffen en laten zakken van lasten in industriële of 

technische toepassingen.
• Vermijd krachten die de opgegeven waarden op het typeplaatje op de motor 

overschrijden.
• Om vervorming van beslag te voorkomen, moet de Verstelbare bedbodem op 

een vlakke ondergrond geplaatst worden.

    LET OP
• Elektrische onderdelen mogen alleen aangesloten of losgekoppeld worden als de 

stekker uit het stopcontact is.
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Problemen oplossen

Dit hoofdstuk beschrijft methoden voor het oplossen van problemen tijdens de installatie en 
het dagelijks gebruik.
KIJK IN DE MONTAGEHANDLEIDINGEN VAN DE VERSTELBARE FRAMES VOOR HET KOPPELEN EN 
ONTKOPPELEN VAN AFSTANDSBEDIENINGEN EN MOTOREN

Wat te doen in geval van een fout:
Als u een fout ondervindt die niet in de onderstaande tabel staat, neem dan contact op met uw 
verkoper/leverancier.

Problemen Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening of de 
motor systeem functioneert 
niet.

Er is geen netspanning. Sluit de netspanning aan.

De aandrijving is plotseling
niet in staat zich te bewegen.

De afstandsbediening of de 
motor is defect.

Neem contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger. 

De batterij van de 
afstandsbediening is leeg. 

Controleer de batterij en 
vervang deze indien nodig. 

Een toevoerende 
verbinding is onderbroken.

Controleer de kabels en sluit 
ze opnieuw aan, 
indien nodig.

Lijst van accessoires en onderdelen

Accessoires reserveonderdelen 

83715503 Set zijstoppers voor matrassen 83715290 Motor Premium

83715283 Opbergnet 135x190cm 83715291 Motor toegang

83715284 Opbergnet 140x200cm 83715292 Afstandsbediening Premium

83715285 Opbergnet 150x200cm 83715293 Afstandsbediening toegang

83715286 Opbergnet 160x200cm

83715287 Opbergnet 180x200cm
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Extra informatie over reiniging en onderhoud van 
elektrische onderdelen

    AANWIJZING
• Onderbreek altijd de stroomvoorziening voordat u het aandrijfsysteem gaat 

reinigen!
• Reinig de motorunit nooit in een geautomatiseerd wassysteem of met een 

hogedrukreiniger.
• Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen binnendringen. 

Beschadiging van het systeem kan het gevolg zijn.
• Gebruik geen reinigingsmiddel dat benzeen, alcohol of soortgelijke 

oplosmiddelen bevat.
• Maak de elektrische onderdelen indien nodig schoon met een droge antistatische 

doek.
• Zorg ervoor dat u de aansluitkabel van de aandrijving niet beschadigt.
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Verwijdering van elektrische onderdelen

Om het milieu te beschermen en het hergebruik zo goed mogelijk te laten verlopen, raden 
wij u aan de onderstaande recyclingadviezen op te volgen:

Elektrische en elektronische onderdelen

In het licht van de milieubescherming mogen afgedankte elektrische producten niet bij het 
huisvuil worden gedaan. Gelieve te recycleren waar er faciliteiten zijn. Neem contact op met 
uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die 
gevaarlijk kunnen zijn en een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu kunnen 
inhouden als ze niet op de juiste manier behandeld worden.

Apparatuur met het onderstaande symbool van een doorkruiste vuilnisbak op wieltjes is 
elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft 
aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen met ongesorteerd huishoudelijk 
afval weggegooid mag worden, maar apart moet worden ingezameld.

Elektrische en elektronische apparatuur mag niet samen met huishoudelijk afval 
worden weggegooid. Bewoners moeten gebruik maken van de beschikbare 
inzamelsystemen om negatieve milieueffecten in verband met de verwijdering 
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te verminderen en om de 
mogelijkheden voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur te vergroten.
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Demontage van de motoreenheid

    LET OP
• Elektrische onderdelen mogen alleen aangesloten of losgekoppeld worden als de 

kabel van de voeding is losgekoppeld. 
• Gevaar voor beknellende verwondingen! 

Zorg ervoor dat u werkzaamheden aan de aandrijving uitvoert in een positie 
zodat er geen lasten op rusten. Zo vermijdt u elk risico op beknelling of 
verwonding. 
 
De verwijdering van de drie-volt batterijen wordt in de EU geregeld door de 
batterijenrichtlijn 2006/66/EG, en internationaal door alle toepasselijke nationale 
wetten en voorschriften.  
De batterij mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid. Neem contact op 
met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling. 

1. Verplaats uw product in een positie waarin het geen last draagt.
2. Koppel de motor los van de stroomvoorziening!
3. Maak alle verbindingskabels los.
4. Verwijder het binnenframe en draai het ondersteboven.
5. Trek stevig zijdelings aan de sluiters (A) tot ze volledig verwijderd zijn.
6. Trek de motor ver genoeg naar buiten, zodat de beugels (C) uit de  

gleuven (B) zijn.
7. De motor is nu losgemaakt en kan verwijderd worden.
8. Duw de sluiters (A) terug in de motor, zodat ze tijdens het vervoer niet verloren 

gaan.
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DOC.N.:BF600005

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
De fabrikant, Osaühing Bed Factory Sweden, een dochteronderneming van Tempur Sealy 
International, Inc.
gevestigd in Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland,
verklaren dat het volgende product,

TEMPUR ARC ™ verstelbare bedbodems
zoals geleverd, in overeenstemming is met de eisen van de volgende EU-richtlijnen en 
-normen:

Richtlijnen Onderwerp

Richtlijn 2006/42/EG Machinerie

Richtlijn 2011/65/EU RoHS

Richtlijn 2014/35/EU LVD (laagspanningsrichtlijn)

Richtlijn 2014/53/EU RED (richtlijn radioapparatuur) 

Richtlijn 2014/30/EU EMC (elektromagnetische compatibiliteit)

Richtlijn 2009/125/EG Ecodesign   

Normen Onderwerp

Norm ISO 19833:2018
Meubelen - Bedden - Beproevingsmethoden voor de bepaling 
van stabiliteit, sterkte en duurzaamheid

Norm EN1725:1998
Meubelen voor huishoudelijk gebruik. Bedden en matrassen. 
Veiligheidseisen en testmethoden

Norm EN 13759: 2012
Meubelen. Bedieningsmechanismen voor zit- en slaapbanken. 
Testmethoden

Deze verklaring van overeenstemming wordt afgegeven onder de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de fabrikant.
De richtlijnen en normen gaan vergezeld van technische productdocumentatie, die de 
conformiteit van het product aantoont.
Deze conformiteitsverklaring is niet meer geldig als er belangrijke wijzigingen in het 
ontwerp en/of de constructie worden aangebracht, die invloed hebben op de technische 
documentatie.

Ondertekend voor en namens:
Osaühing Bed Factory Zweden,
Een dochteronderneming van Tempur Sealy International, Inc.
Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland

Indrek Aasna - Directeur



14

GARANTIE

TEMPUR® GARANTIE 
In dit document vindt u de voorwaarden en uitsluitingen van de TEMPUR® Garantie voor 
nieuwe TEMPUR® producten die wereldwijd aan consumenten verkocht worden (met 
uitzondering van de VS en Canada).

Wie biedt de TEMPUR® Garantie aan?
De fabrikant van TEMPUR ARC™-bedden is Bed Factory Sweden OÜ, een bedrijf dat in Estland 
geregistreerd is onder bedrijfsregistratienummer 11133916. Geregistreerd kantooradres: 
Riia mnt 66 Viljandi 71009, Estland. Bed Factory Sweden OÜ (de Fabrikant) is een 
dochteronderneming van TEMPUR-Sealy International, Inc.

Wat is gedekt?
De Fabrikant garandeert dat alle nieuwe en originele TEMPUR ARC™ bedden vrij zijn van 
materiaalfouten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaal gedurende de geldende 
garantieperiode (zie sectie - Voor hoe lang?) tenzij het product specifiek uitgesloten is, of er 
een uitsluiting van toepassing is (zie sectie - Uitsluitingen).

De TEMPUR ARC™ bed Garantie is geldig voor producten die door consumenten waar ook ter 
wereld bij de Fabrikant of een erkende detailhandelaar gekocht zijn voor persoonlijk gebruik 
en niet in het kader van een bedrijfs-, handels-, of beroepsactiviteit. Een lijst van erkende 
handelaars is beschikbaar op www.tempur.com

Voor hoe lang?
De TEMPUR® Garantie geldt voor de periode die op of in de verpakking van het betreffende 
product staat of zoals hieronder vermeld, vanaf de datum van aankoop (behalve wanneer 
het product een ex-display of demonstratiemodel is, in welk geval de garantie begint vanaf 
de fabricagedatum).

De garantieperiode is over het algemeen zoals vermeld in de garantietabel, maar de 
Fabrikant raadt u aan de garantievoorwaarden te controleren voor het land waar u uw 
product oorspronkelijk gekocht heeft, omdat er een andere garantieperiode van toepassing 
kan zijn. Ga hiervoor naar www.tempur.com

In geval van tegenstrijdigheid tussen de betekenissen van vertaalde versies van deze tekst, prevaleert de betekenis van 

de Engelstalige versie.
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Product: Bedden en onderdelen voor 
bedden

Garantie op het 
product 

Wat wordt er gedekt?

TEMPUR ARC™ Bedbodems 
(buitenframes) en Hoofdeinden

10 jaar Materiële defecten door 
gebrekkig vakmanschap of 
materiaal.

TEMPUR ARC™ Bedbodems (statische 
lattenbodem, statische schijf, 
verstelbare lattenbodem, verstelbare 
schijf, opbergbodem)

5 jaar Materiële defecten door 
gebrekkig vakmanschap of 
materiaal.

TEMPUR ARC™ Elektrische onderdelen 
van verstelbare bedden: motor, 
afstandsbediening

3 jaar Materiële defecten door 
gebrekkig vakmanschap of 
materiaal.

Wat doen wij?
Wanneer een geldige claim wordt ingediend in overeenstemming met deze TEMPUR® ARC 
bed Garantie, zal de Fabrikant, naar zijn keuze, aanbieden om ofwel het defecte product te 
repareren ofwel gratis een gelijkwaardig vervangend product te leveren.

De Fabrikant vergoedt de redelijke verzendkosten voor het terugsturen van een defect 
product voor reparatie of vervanging, zolang de claim geldig is onder de voorwaarden van 
deze TEMPUR® Garantie en het product wordt teruggestuurd vanaf een adres in hetzelfde 
land als de erkende winkelier waar het product gekocht is. Het gerepareerde of vervangende 
product wordt gratis afgeleverd op een adres in hetzelfde land als de erkende winkelier waar 
het product gekocht is. In alle andere omstandigheden zijn de verzendkosten in verband met 
reparaties of vervangingen voor rekening van de koper.

In geval van vervanging zal de Fabrikant zich inspannen om een vervangend product uit 
dezelfde lijn te leveren. Indien de productlijn echter is stopgezet of het product anderszins 
niet verkrijgbaar is, behoudt de Fabrikant zich het recht voor om een vervangend product 
te leveren dat, naar eigen goeddunken van de Fabrikant, vergelijkbaar is met het defecte 
product.

De TEMPUR ARC™-bedgarantie biedt dekking vanaf de aankoopdatum (of fabricagedatum 
in het geval van ex-display/demonstratieproducten) van het oorspronkelijke product. 
Zij wordt niet verlengd bij levering van een gerepareerd of vervangen product. In deze 
omstandigheden loopt de TEMPUR ARC™ Garantie voor de rest van de periode vanaf de 
oorspronkelijke aankoop- of fabricagedatum, naargelang het geval.
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Uitsluitingen

De TEMPUR® Garantie is niet van toepassing indien:
• het product gebruikt, tweedehands of van iemand anders dan een erkende 

winkelier of rechtstreeks van de Fabrikant gekocht is. Een lijst van erkende 
handelaars is beschikbaar op tempur.com

• de procedure voor het indienen van een claim onder de TEMPUR ARC™ bed 
Garantie (uiteengezet onder het kopje “Hoe kunt u een claim indienen onder de 
TEMPUR ARC™ bed Garantie?” hieronder) niet correct gevolgd is.

• het product is niet met de nodige zorg gebruikt en/of behandeld overeenkomstig 
de instructies voor gebruik, reinheid en onderhoud zoals beschreven in de 
Gebruiksaanwijzing en op tempur.com

• het product opzettelijk beschadigd is of beschadigd is ten gevolge van 
verwaarlozing, snijwonden, brandwonden, overstroming of enig ander oneigenlijk 
gebruik door u of door een derde.

• het product nat of geweekt is tegen de aanbevelingen van de fabrikant in.
• het product erg bevuild, vuil en/of anderszins onhygiënisch is gebleken.
• het product is veranderd of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van 

de Fabrikant.
• het gebrek het gevolg is van normale slijtage.
• Er is geopend of geknoeid met de motoren of de afstandsbediening; met 

uitzondering van de batterijcompartimenten, vervalt de garantie als er geknoeid 
is met de interne werking van deze onderdelen.

• Overbelast of verkeerd gebruikt is tegen de gewichtsbeperkingen van de 
fabrikant in.

Hoe kunt u aanspraak maken op de TEMPUR® garantie?
Om aanspraak te maken op de TEMPUR ARC™ Garantie moet u:

• contact opnemen met de erkende verkoper bij wie u het product oorspronkelijk 
gekocht heeft (de “Verkoper”). Als de verkoper niet meer in zaken is of niet 
langer een door TEMPUR ARC™-bedden erkende verkoper is, moet u contact 
opnemen met de fabrikant.

• de originele factuur of kassabon voorleggen als bewijs van de aankoop.
• het product terugsturen naar de Verkoper of naar de Fabrikant (maar alleen als de 

Fabrikant het product heeft opgevraagd). Als de Fabrikant vaststelt dat de claim 
geldig is overeenkomstig de voorwaarden van deze TEMPUR ARC™ bed Garantie, 
krijgt u de redelijke verzendkosten voor het terugsturen van het defecte product 
terugbetaald, zolang het product teruggestuurd is vanaf een adres in hetzelfde 
land als de Verkoper.



Onze aansprakelijkheid tegenover u
De aansprakelijkheid van de Fabrikant is beperkt tot de kosten van reparatie en/of 
vervanging van het product onder de TEMPUR ARC™ bed Garantie. Dienovereenkomstig 
zal de Fabrikant niet aansprakelijk zijn voor alle andere aansprakelijkheid voor verlies of 
schade, hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit de aankoop, het bezit, de verkoop of 
het gebruik van het product. De Fabrikant sluit echter zijn aansprakelijkheid voor overlijden 
of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of fraude of frauduleuze verkeerde 
voorstelling van zaken, op geen enkele manier uit of beperkt deze.

De producten worden alleen verkocht voor huishoudelijk en particulier gebruik. De Fabrikant 
is niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies 
van zakelijke kansen.

Uw wettelijke rechten
De Garantie op het TEMPUR ARC™-bed doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van 
de consument onder de toepasselijke wetgeving, maar heeft tot doel de rechten van de 
consument waar nodig te versterken.


