ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Με την εγγύηση αυτή, ο κατασκευαστής/προμηθευτής εγγυάται ότι το Ψυγείο Βιτρίνα/
καταψύκτης είναι απαλλαγμένο από ατέλειες στα υλικά και την εργασία κάτω από κανονική
χρήση.
Ο κατασκευαστής/προμηθευτής χορηγεί 5 (πέντε) χρόνια αντιδιαβρωτική εγγύηση.
2. Η εγγύηση καλύπτει το ψυγείο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς του.

Β. ΣΥΝΘΗΚΕΣ
3. Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν την εργασία, τα εργαλεία, τα ανταλλακτικά μέρη, τα
υλικά και τις δαπάνες που απαιτούνται για την επιδιόρθωση οποιουδήποτε ελαττώματος
θα παρασχεθούν δωρεάν ή θα πληρωθούν από τον προμηθευτή.
4. Η επισκευή διαρροών θα πληρωθεί από τον προμηθευτή μόνο εάν τέτοιες περιπτώσεις
έχουν αναφερθεί σε διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία τιμολόγησης.
Η εργασία που απαιτείται για τις επισκευές εγγύησης θα πραγματοποιείτε από τον
προμηθευτή, είτε άμεσα, είτε μέσω υπεργολάβων του. Η επιλογή των υπεργολάβων θα
είναι στην κρίση του προμηθευτή. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του προμηθευτή υπό
αυτόν τον όρο θα επεκτείνονται καλύπτοντας την εργασία που εκτελείται από τους
υπεργολάβους του.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση ζημιάς ως αποτέλεσμα των παρακάτω:
•
•

•
•

•
•
•

Ηλεκτρικών διαρροών και διακυμάνσεων.
Μη σωστή μεταφορά του ψυγείου από τον πελάτη, το χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο άτομο
όχι συμβαλλόμενο ή εξουσιοδοτούμενο από τον προμηθευτή. Ο χειρισμός ή η μεταφορά
κρίνεται ανάρμοστη όταν αυτή δεν προσαρμόζεται με το εγχειρίδιο του προμηθευτή.
Ο πελάτης δεν πραγματοποιεί σωστούς και συστηματικούς ελέγχους καθώς και
προληπτική συντήρηση μια φορά τον χρόνο.
Όταν το ψυγείο χρησιμοποιείται εσφαλμένα, κακομεταχειρίζεται και επανειλημμένα
μετακινείτε (περσότερο από 2 φορές τον χρόνο) και τοποθετείτε σε διαφορετικά σημεία.

Το ψυγείο έχει επισκευαστεί με όχι γνήσια ανταλλακτικά είτε από μη-εξουσιοδοτημένο
προσωπικό είτε από τον χρήστη δίχως την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση του
κατασκευαστή / προμηθευτή.
Αναρμόδιων προσαρμογών, αλλαγών, ή ρυθμίσεων στο ψυγείο.
Οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν και τα οποία δεν
έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, τα υλικά και την κατασκευή του ψυγείου.

6. Η εγγύηση παύει να ισχύει:
•
•

Μετά από τη λήξη της περιόδου των δύο (2) ετών.
Αναφορικά στην περιοδική συντήρηση και την επισκευή ή αντικατάσταση των ακόλουθων
μερών που υπόκεινται στην κανονική φθορά λόγω χρήσης:
-

Λάμπες Φθορισμού
Εκκινητές
Ποδαράκια στήριξης και ροδές
Τζάμι Πόρτας
Μετώπη
Αυτοκόλλητα
Καλώδιο Παροχής
Σχάρες
Διακόπτες
Κάλυμμα λαμπών
Χερούλια
Ελατήριο πορτών

Εάν ο σειριακός αριθμός του ψυγείου έχουν αλλάξει, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί.

Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
7. Ζημιές που προκαλούνται από ανώτερη βία θα αποκλείονται από την εγγύηση. Παράδειγμα,
αστραπή, πλημμύρα, πυρκαγιά, βανδαλισμός κ.λπ.
8. Η εγγύηση δεν μπορεί να μετατεθεί από τον πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο.
9. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να καθορίζει την ισχύ της εγγύησης.
10. Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του πελάτη κάτω από εφαρμόσιμες εθνικές
ισχύουσες νομοθεσίες.
11. Η εγγύηση δεν καλύπτει τον τραυματισμό προσώπων ή/και την καταστροφή ιδιοκτησίας, την
ανάκληση των προϊόντων που τοποθετούνται μέσα σε αυτό ή την απώλεια κέρδους, και καμία
ζημία δεν θα πληρωθεί από τον προμηθευτή αναφορικά επ' αυτών.
ΜΗ ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Το ψυγείο
•
Δεν είναι τοποθετημένο σύμφωνα με το εγχειρίδιο που το συνοδεύει.
•
Δεν έχει αλφαδιαστεί ή έχει τοποθετηθεί σε ασταθή επιφάνεια.
Οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο.
•
Μεταφέρεται σε όχι όρθια θέση (χωρίς έγκριση),ή με τις πόρτες ανοικτές ή χωρίς
stoppers για τα μοντέλα με συρόμενες πόρτες.
•
Επισκευάζεται ενώ είναι συνδεμένο στην παροχή ρεύματος.

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το ψυγείο
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Είναι τοποθετημένο σε καιρικές συνθήκες για τις οποίες δεν έχει πιστοποιηθεί.
Δεν αερίζεται κατάλληλα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
Είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, σόμπες και
άλλος εξοπλισμός θέρμανσης.
Είναι τοποθετημένο κάτω από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
Είναι συνδεδεμένο σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος
Είναι συνδεδεμένο σε παροχή και συχνότητα ρεύματος διαφορετική από αυτή που
αναγράφεται στο τεμπελάκι το οποίο βρίσκεται μέσα στην καμπίνα.
Χρησιμοποιείτε για την αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων δίχως συσκευασία.
Έχει καθαριστεί με αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υγρά ή ακατάλληλα χημικά σπρέι.
Είναι εκτεθειμένο σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ.: συνεχής επαφή με το
αλμυρό νερό).

