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INTERNATIONALE GARANTIE
Deze garantie wordt gegeven door PARKER® en is van toepassing in alle landen, behalve de Verenigde Staten en Canada. Daar is een andere 
garantieregeling van toepassing. Uw PARKER®-schrijfinstrument heeft een garantie tegen materiaal- of  fabricagefouten van twee jaar vanaf  de datum van 
oorspronkelijke aankoop. Als er binnen de garantieperiode een defect wordt aangetroffen, wordt uw PARKER®-product gratis gerepareerd of  vervangen. 
Deze garantie dekt geen routinematig onderhoud of  schade als gevolg van het niet in overeenstemming met de instructies van PARKER® onderhouden 
van het product. Deze garantie dekt evenmin enigerlei normale slijtage die voortvloeit uit het gebruik van het product, of  schade die kan voortvloeien 
uit onopzettelijk of  opzettelijk verkeerd gebruik of  misbruik, wijziging of  aanpassing, noch reparatie ervan door onbevoegde personen. Deze garantie 
dekt evenmin schade die is veroorzaakt door het gebruik van inkten of  vullingen anders dan die gemaakt door PARKER®. Behalve zoals hierin voorzien 
en voor zover toegestaan door de wet, geeft PARKER® geen andere garanties, expliciet of  impliciet, en sluit PARKER® in het bijzonder garanties van 
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel uit. De aansprakelijkheid van PARKER® uit hoofde van deze garantie is beperkt tot reparatie 
of  vervanging van het schrijfinstrument en PARKER® is uit hoofde van deze garantie geenszins verantwoordelijk voor enige schade en/of  incidentele 
of  gevolgschade, al dan niet voorzienbaar, tenzij dergelijke schade het gevolg is van een opzettelijke daad, verzuim of  grove nalatigheid aan de zijde van 
PARKER®. Overige rechten en rechtsmiddelen die onder het toepasselijk recht vallen, blijven behouden. Sommige producten zijn mogelijk niet meer in 
productie of  kunnen niet worden gerepareerd. In dergelijke gevallen behoudt PARKER® zich het recht voor het product te vervangen door te voorzien in 
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een product dat qua stijl en waarde vergelijkbaar is met het product dat ter reparatie aangeboden is. Stuur uw pen ter onderhoud uit hoofde van deze garantie 
op naar een geautoriseerd PARKER®-onderhoudscentrum, vergezeld van het aankoopbewijs, bijvoorbeeld een aankoopbon waarop de datum van aankoop 
vermeld staat. Deze garantie verleent u bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere wettelijke rechten die van staat tot staat en van land tot land 
verschillen en die niet worden aangetast door deze garantie, inclusief  (maar niet beperkt tot) de wettelijke garanties met betrekking tot eventuele gevolgen van 
defecten aan het product die al dan niet zichtbaar zijn. LET OP: Pennendoppen kunnen de ademhaling belemmeren. Steek deze niet in uw mond. Dit product 
is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 14 jaar.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AUSTRALIË
De volgende bepalingen zijn naast de INTERNATIONALE GARANTIE van toepassing indien de verkoop van het PARKER®-product in Australië heeft 
plaatsgevonden. Onze goederen worden geleverd met behoud van garanties die volgens de Australische consumentenwetgeving niet mogen worden uitgesloten.
U hebt recht op vervanging of  terugbetaling in geval van ernstige tekortkomingen, alsmede op compensatie in geval van andere vormen van verlies of  schade 
die redelijkerwijs te voorzien zijn. U hebt tevens het recht om de goederen te laten repareren of  vervangen als de goederen niet van een aanvaardbare kwaliteit 
zijn en de tekortkoming geen ernstige tekortkoming is. Elke reparatie of  vervanging is voor rekening van PARKER® en kosteloos voor u. Raadpleeg 
www.parkerpen.com voor de contactgegevens van uw lokale onderhoudscentrum.
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BEPERKTE GARANTIE
Deze garantie wordt verleend door PARKER® en is van toepassing in de Verenigde Staten en Canada. 
Uw PARKER®-schrijfinstrument heeft een garantie tegen materiaal- of  fabricagefouten van twee jaar vanaf  de datum van oorspronkelijke aankoop. Als er 
binnen de garantieperiode een defect wordt aangetroffen, wordt uw PARKER®-product gratis gerepareerd of  vervangen. U kunt deze garantie verlengen door 
uw PARKER®-schrijfinstrument te registreren op www.parkerpen.com. 
Deze garantie dekt geen routinematig onderhoud of  schade als gevolg van het niet in overeenstemming met de instructies van PARKER® onderhouden van 
het product.
Deze garantie dekt evenmin enigerlei normale slijtage die voortvloeit uit het gebruik van het product, of  schade die kan voortvloeien uit onopzettelijk of  
opzettelijk verkeerd gebruik of  misbruik, wijziging of  aanpassing, noch reparatie ervan door onbevoegde personen. Deze garantie dekt evenmin schade die is 
veroorzaakt door het gebruik van inkten of  vullingen anders dan die gemaakt door PARKER®.
Behalve zoals hierin voorzien en voor zover toegestaan door de wet, geeft PARKER® geen andere garanties, expliciet of  impliciet, en sluit PARKER® in het 
bijzonder garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel uit. De aansprakelijkheid van PARKER® uit hoofde van deze garantie is 
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beperkt tot reparatie of  vervanging van het schrijfinstrument en PARKER® is uit hoofde van deze garantie geenszins verantwoordelijk voor enige schade en/
of  incidentele of  gevolgschade, al dan niet voorzienbaar. 
Sommige producten zijn mogelijk niet meer in productie of  kunnen niet worden gerepareerd. In dergelijke gevallen behoudt PARKER® zich het recht voor 
het product te vervangen door te voorzien in een product dat qua stijl en waarde vergelijkbaar is met het product dat ter reparatie aangeboden is.
Stuur uw pen ter onderhoud uit hoofde van deze garantie op naar een erkend PARKER®-onderhoudscentrum, vergezeld van het oorspronkelijke 
garantiebewijs, naar behoren ingevuld door een erkende verkoper (of  het aankoopbewijs, bijvoorbeeld een aankoopbon waarop de datum van aankoop 
vermeld staat). Deze garantie verleent u bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere wettelijke rechten die van staat tot staat en van land tot land 
verschillen en die niet worden aangetast door deze garantie, inclusief  (maar niet beperkt tot) de wettelijke garanties met betrekking tot eventuele gevolgen van 
defecten aan het product die al dan niet zichtbaar zijn.
LET OP: Pennendoppen kunnen de ademhaling belemmeren. Steek deze niet in uw mond. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger 
dan 14 jaar.
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PARKER®-ACCESSOIRES EN DE AFTER-SALES SERVICE VAN PARKER®
Er is een volledig assortiment aan inkten, vullingen, potloodstiften en gummen verkrijgbaar dat in combinatie met PARKER®-

schrijfinstrumenten kan worden gebruikt en altijd moet worden gebruikt om optimale productprestaties te garanderen. Onderhoudsdiensten 
zijn beschikbaar via uw lokale erkende onderhoudscentra.
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VULPEN Inkt in inktflacon

▲ Standard

1

Deluxe

▲

2a

Inktpatroon

2b 3
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GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSTIPS

Het is raadzaam om uw vulpen regelmatig met koud water uit te spoelen.  
Voor meer informatie, ga naar www.parkerpen.com
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ROLLERBAL
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BALPEN /  
GEL PEN

Parker Premier  
Sonnet  
Jotter

Duofold  
Urban  
Parker IM

Please remove  
tip seal before use. 

2b3a2a1a 1b 3b

Gel Pen
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PARKER 5TH™



20
19

 / 
19

47
99

7

Consumer care:
Austria: +431206091071

Netherlands: +31202061335
Belgium: +3222008267

Switzerland: +41445118340
UK: +442030276892/-93

Italy: +390291483961
Germany: +4969380789901/-02

Spain: +34912718151
Portugal: +351217810496

France: +33228032531
Poland: +48616398005

US: 800-237-8736
CANADA: 1-800-387-7882 ext. 291 5729

APAC Pen Repair:  
1800 633 868 (ANZ)

400-821-3690 (China)
LATAM: 0800 200 1010

We would love to hear from you/N’hésitez pas à nous contacter. After Sales Service/Service Après-Vente : www.parkerpen.com

Product of/Produit de:
Newell Europe Sàrl 

Chemin de Blandonnet 10 
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by/ 
Représenté en UE par:
NWL France Services SAS 

738 rue Yves Kermen 
92100 Boulogne Billancourt - France

Represented in Poland by/ 
Représenté en Pologne par:

Newell Poland Services Sp.z.o.o.
Plac Andersa 7

Poznan, 61-894 - Poland




