
V-ZUG Care

Uw comfort,  
onze bron van inspiratie
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Standaard-
pakket CARE CARE +

2 + 3 jaar V-ZUG-garantie ■ ■ ■

Welkomstbox voor een inspirerende start ■ ■

Producttoelichting bij u thuis ■ ■

5 jaar extra garantie: 10 jaar in het totaal ■

Jubileumbox na 5 jaar ■

V-ZUG-bonus: € 200**  
korting op uw volgende apparaat

■

Productcontrole bij u thuis na 5 jaar***  ■

Prijs* kosteloos 
inbegrepen,  
wanneer u uw 

apparaat registreert 

via vzug.com

€ 200  
voor 1-3 apparaten, 

gratis  

vanaf 4 apparaten

vast bedrag 
per apparaat

Omdat alleen het beste 
goed genoeg is.

Wat zijn de voordelen van 
V-ZUG Care?

*Zie voorwaarden en volledige prijzentabel op pagina 6. **Alle prijzen zijn inlcusief BTW ***Inbegrepen bij aanschaf van 4 of meer apparaten met elk 
een V-ZUG Care + pakket. Bij aanschaf van 3 of minder apparaten met V-ZUG Care + kan dit mits meerprijs, na aanvraag.

Wanneer u kiest voor V-ZUG, kiest u niet alleen voor apparaten van de hoogste kwaliteit, 
maar ook voor een dienstverlening die alle verwachtingen overtreft. Daarom kunt u bij 
ons kiezen uit verschillende, uitgebreide ondersteuningspakketten, zodat u extra lang van 
uw apparaten kunt genieten. Wij willen alleen het beste voor u en doen er alles aan om 
uw ervaring met onze apparaten zo aangenaam mogelijk te maken. Zo legt een culinair 
adviseur u persoonlijk van naaldje tot draadje bij u thuis uit hoe onze apparaten werken, 
en als u wilt, kunt u de garantietermijn tot tien jaar verlengen. En uiteraard staan wij ook bij 
vragen voor u klaar.  V-ZUG Care: zodat u onbezorgd van onze apparaten blijft genieten. 

Alleen het beste is goed genoeg en daarom profiteert u altijd van V-ZUG's unieke 2 + 3 
jaar garantie wanneer u een nieuw V-ZUG-apparaat koopt en het vervolgens via vzug.com 
registreert. Deze garantie is standaard inbegrepen, zodat iedereen zorgeloos van de 
Zwitserse kwaliteit kan genieten.

Wilt u meer, kies dan voor V-ZUG Care of Care + .

Kiest u voor V-ZUG Care, dan ontvangt u een leuke welkomstbox boordevol inspiratie en 
een klein geschenk voor een onvergetelijke eerste ervaring. Bovendien komt een culinair 
adviseur bij u thuis langs om uw nieuwe apparaat tot in de kleinste details aan u voor te 
stellen, zodat u optimaal van alle functies kunt genieten.

Wilt u een langere garantie, kies dan voor V-ZUG Care +. Dan geniet u 10 jaar garantie  
(2 + 3 + 5 jaar) en ontvangt u na vijf jaar een Jubileumbox. U krijgt ook een V-ZUG-bon ter 
waarde van €200 (incl. BTW) voor de aankoop van uw volgende apparaat. En er is meer, 
indien u vier of meer apparaten hebt ingeschreven voor V-ZUG Care +, dan komt er na vijf 
jaar opnieuw een medewerker bij u langs om deze apparaten te reviseren.

Beide pakketten van V-ZUG Care zijn activeerbaar tot 90 dagen na installatie van uw 
V-ZUG-apparaat bij u thuis.

Meer informatie vindt u op vzug.com 32



Welkomstbox

Met V-ZUG Care ontvangt u een 
inspirerende Welkomstbox. U 
krijgt allerlei nuttige informatie 
én een klein geschenk. 

U ontvangt de Welkomstbox thuis.

5 jaar garantie op elk nieuw apparaat aangekocht en geplaatst in de Benelux.
(2 jaar wettelijke garantie + 3 jaar commerciële garantie van V-ZUG)

De garantie omvat telefonisch advies, onderdelen, werkuren en voorrijkosten volgens onze garantievoorwaarden.

De garantie start op de dag van aankoop van het apparaat (factuurdatum). De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten die worden waar-

genomen bij een normaal huishoudelijk gebruik en geldt niet voor slijtageonderdelen (zie garantievoorwaarden op vzug.com).

V-ZUG 

Standaardpakket

2 + 3 jaar garantie  

voor nieuwe apparaten

V-ZUG-bonus: € 200 

Om uw toekomstige aankopen 
alvast een duwtje te geven, 
ontvangt u een waardebon  
van € 200 (incl. BTW). 

De bon is vanaf 6 maand tot 20 jaar na 

aankoop van V-ZUG Care + geldig en 

kan worden gebruikt bij aankoop van een 

nieuw apparaat van V-ZUG. De bon kan 

niet worden gecombineerd met V-ZUG-

bonussen van andere V-ZUG Care + 

pakketten of andere kortingen. De bon kan 

ook niet worden gebruikt voor accessoires, 

onderdelen of herstelwerken, is niet inruil-

baar voor contanten en kan alleen worden 

gebruikt bij een erkende V-ZUG-verdeler.

5 jaar extra garantie  

(10 jaar in het totaal)

Deze garantie omvat telefonisch 
advies, onderdelen, werkuren 
en voorrijkosten volgens onze 
garantievoorwaarden.

De garantie geldt voor materiaal- en 

productiefouten die worden waargenomen 

bij een normaal huishoudelijk gebruik 

gedurende een extra periode van vijf jaar 

en geldt niet voor slijtageonderdelen. 

 

Meer informatie over de garantievoor-

waarden op vzug.com.

V-ZUG  
standaardpakket 

V-ZUG Care 

Productcontrole bij u thuis

Om u een optimale gebruikers- 
ervaring te bieden, doen wij 
na afloop van de standaard 
garantie-periode (2 + 3 jaar) 
een toestelrevisie. 

Dit vindt plaats tijdens een eenmalig be-

zoek bij u thuis. Tijdens de controle worden 

software-updates geïnstalleerd, wordt er 

gecontroleerd of de verschillende onder-

delen van uw apparaat correct werken en 

ontvangt u advies over het onderhoud van 

uw apparaat.  

Vanaf 4 ingeschreven apparaten voor 

V-ZUG Care +, is de revisie gratis, bij 3 

of minder ingeschreven apparaten kan dit 

tegen een meerprijs na aanvraag.

Producttoelichting bij u thuis

Voor een optimale gebruikers- 
ervaring worden alle functies en 
programma's van het apparaat 
persoonlijk toegelicht. U krijgt 
bovendien tips voor een opti-
maal gebruik en onderhoud van 
het apparaat.

De producttoelichting bestaat uit een een-

malig bezoek van onze culinaire adviseur 

van circa twee uur bij u thuis.  

Tijdens deze toelichting wordt niet gekookt.

V-ZUG Care + 

Jubileumbox

Laat u verrassen door de 
Jubileumbox van V-ZUG Care +. 
U krijgt allerlei nuttige infor-
matie, tips én een inspirerend 
geschenk.

U ontvangt de Jubileumbox ongeveer vijf 

jaar na uw aankoop bij u thuis.

Alle  

V-ZUG Care 

voordelen

V-ZUG 

Standaardpakket

2 + 3 jaar garantie  

voor nieuwe apparaten

Welkomstbox

Producttoelichting bij u thuis

54

+ +

++

++



Prijs*

V-ZUG Care V-ZUG Care +

één vast bedrag één bedrag per apparaat

€ 200 voor 1 tot 3 apparaten

gratis vanaf 4 apparaten

Alle apparaten van V-ZUG** € 499

**Uitzonderingen:

Coffee-Center  € 699

Supreme Line en RefreshButler € 899

Systeemlades en warmtelades € 299

Ja, ik wil graag genieten  
van V-ZUG Care of Care +

V-ZUG-apparaat + serienummer (indien reeds gekend) V-ZUG Care-pakket prijs (€)

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

□ V-ZUG Care
□ V-ZUG Care +

Naam en adres  
van de V-ZUG Partner

Datum & handtekening klant

   Ik wil graag op de hoogte blijven van V-ZUG en schrijf me in op de nieuwsbrief. 

Datum & handtekening V-ZUG Partner

Voornaam / Achternaam

Adres

Postcode & woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres*

Totaal (€)Voorziene datum van installatie bij u thuis

Stuur dit ondertekende formulier, samen met de bestelbon (of factuur) per mail 
naar info.be@vzug.com of info.nl@vzug.com binnen de 90 dagen na aankoop.

* Indicatieve verkoopprijzen in Euro, inclusief BTW. Geldig voor België, Nederland en Luxemburg. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten. (situatie september 2021)

 Mijnh. □□   Mevr. □□   X □□    

*V-ZUG Europe BV verwerkt persoonsgegevens steeds in overeenkomst met V-ZUG's privacyverklaring.  
U vindt deze verklaring op vzug.com
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V-ZUG Studio
Evolis 102

8530 Harelbeke-Kortrijk

België

Showroom geopend: ma t/m vr  
van 9.00 tot 17.00 uur

Alleen te bezoeken op afspraak

Klantendienst
Tel.: +32 56 61 60 00

info.be@vzug.com

Dienst na verkoop
Tel.: 00800 850 850 00

service.be@vzug.com

gourmetacademy.be@vzug.com

vzug.com

Zwitserland, Australië, België, China, Frankrijk, Duitsland,
Israël, Italië, Libanon, Luxemburg, Nederland, Rusland,
Singapore, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Om te zien welke producten in uw land verkrijgbaar zijn,
verwijzen wij u naar de collectie van uw land.

De producten van V-ZUG zijn 
verkrijgbaar in

Voor meer informatie:

V-ZUG Nederland

Zwitserland, Australië, België, China, Frankrijk, Duitsland,
Israël, Italië, Libanon, Luxemburg, Nederland, Rusland,
Singapore, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Om te zien welke producten in uw land verkrijgbaar zijn,
verwijzen wij u naar de collectie van uw land.

De producten van V-ZUG zijn 
verkrijgbaar in

V-ZUG België

V-ZUG @ the Concept Gallery

Pedro de Medinalaan 53

1086 XK Amsterdam

Tel. 020-4963046

info@conceptgallery.nl

Showroom geopend: di t/m zat  
van 10.00 tot 17.00 uur

Alleen te bezoeken op afspraak

Verkoop binnendienst
Tel.: +32 56 61 60 00

info.nl@vzug.com

Service afdeling
Tel.: 00800 850 850 00

service.nl@vzug.com

vzug.com
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