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Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα 

Για τα έξοδα διάγνωσης και προεκτίμησης δαπανών
πρέπει να σας χρεώσουμε  5 ΕΥΡΩ 

Παρατηρήσεις 

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών 

Ημερομηνία Υπογραφή του εντολέα 

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς 

Ανεπισκεύαστη επιστροφή Όροι εγγύησης 

 Η εγγύηση που παρέχουμε είναι η άνευ χρέωσης 
επισκευή των βλαβών του εργαλείου, οι οποίες 
οφείλονται σε κατασκευαστικό λάθος ή αστοχία του 
υλικού και εφόσον οι βλάβες παρουσιαστούν εντός 
του χρόνου εγγυήσεως. 
Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης για ερασιτεχνική 
χρήση είναι 24 μήνες, ενώ για  βιομηχανική και 
επαγγελματική χρήση, ο χρόνος εγγύησης είναι 12 
μήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του
εργαλείου και καθοριστικής σημασίας είναι η 
ημερομηνία στο πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη 
αγοράς.
Η εγγύηση δεν εγκρίνεται :
1. Για αναλώσιμα υλικά, καθώς και όταν η βλάβη 
προκύπτει από φυσιολογική φθορά και χρήση.
2. Όταν η βλάβη του εργαλείου προκύπτει από την μη
τήρηση των οδηγιών χρήσης, όταν το εργαλείο είναι 
ακατάλληλο για τη   συγκεκριμένη χρήση, 
περιβαλλοντικές ανωμαλίες, υπερφόρτωση ή όταν η 
βλάβη προκύψει από ελλιπή συντήρηση. 
3. Όταν η βλάβη προκύψει από χρήση μη αυθεντικών 
ανταλλακτικών & εξαρτημάτων
4. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα 
εργαλεία
Η επισκευή των εργαλείων τα οποία εγκρίθηκαν ως 
εγγύηση διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής 
- Άνευ χρέωσης επισκευή
- Αντικατάσταση με νέο εργαλείο (ή νέο μοντέλο)

Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία γίνονται 
αντικατάσταση, παραμένουν στην κατοχή μας.
Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη, 
χάνουν την ισχύ της εγγύησης.
Ο χρόνος εγγύησης δεν ανανεώνεται μετά από μια 
δ ί ύ
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