ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΗ
ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΗ INFRAPOWER
1. Η Εγγύεζε Ιαηαλαισηώλ γηα ηα λέα αλαβαζκηζκέλα πάλει ππέξπζξεο ζέξκαλζεο
ηεο Infrapower ηζρύεη γηα πεξίνδν πέληε (5) εηώλ, από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο αγνξάο
θαη είλαη θιηκαθσηή. Γηα ηα πάλει VCIR-550W πνπ είλαη πξνεγνύκελεο γεληάο ε εγγύεζε
παξακέλεη 2εηήο. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πξντόληνο θαηά ηελ πεξίνδν εγγύεζεο, ην
θαηάζηεκά καο ζα ζαο ην αληηθαηαζηήζεη κε θαηλνύξγην, όπσο παξαθάησ:
 Ιαηά ηε δηάξθεηα
ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο.
 Ιαηά ηε δηάξθεηα
αξρηθήο ηηκήο αγνξάο.
 Ιαηά ηε δηάξθεηα
αξρηθήο ηηκήο αγνξάο.
 Ιαηά ηε δηάξθεηα
αξρηθήο ηηκήο αγνξάο.

ησλ δύν (2) πξώησλ εηώλ γίλεηαη δσξεάλ αληηθαηάζηαζε ηνπ
ηνπ ηξίηνπ έηνπο γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κε ρξέσζε ην 40% ηεο
ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κε ρξέσζε ην 50% ηεο
ηνπ πέκπηνπ έηνπο γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κε ρξέσζε ην 60% ηεο

2. Ο πειάηεο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ή λα απνζηείιεη ην βεβιακέλν πξντόλ ζην
θαηάζηεκά καο εληόο ηεο αξρηθήο ηνπ ζπζθεπαζίαο, ζπλνδεπόκελν ππνρξεσηηθά από ην
πξσηόηππν ηηκνιόγην ή ηελ απόδεημε αγνξάο. Σπρόλ ρξεώζεηο θαη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη,
κε ηε κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο από θαη πξνο ην θαηάζηεκά καο, δελ θαιύπηνληαη από ηελ
εγγύεζε θαη επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή.
3. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο εθηππσκέλνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο ν πειάηεο
επηβαξύλεηαη νιόθιεξν ην θόζηνο ηεο λέαο εθηύπσζεο, εθόζνλ βέβαηα επηζπκεί ηελ
επαλεθηύπσζή ηνπ.
4. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη:
 Πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πέξαλ ησλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηηο νπνίεο
θαηαζθεπάζηεθαλ.
 Βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ από ιάζνο ρξήζε θαη γεληθόηεξα ρεηξηζκό ή ιεηηνπξγία
ηνπ πξντόληνο θαηά ηξόπν κε ζύκθσλν κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην
ρξήζεο.
 Ζεκηέο πνπ πξνθαινύληαη ελδεηθηηθά από αζηξαπέο, λεξό, θσηηά, πόιεκν, δεκόζηεο
αλαηαξαρέο, ιάζνο ηάζεηο ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ξεύκαηνο, ή νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν πνπ
είλαη πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο.
 Πξντόληα κε ζεκάδηα πηώζεο ή άιια ζεκάδηα βίαηεο ρξήζεο, πξντόληα κε
δπζαλάγλσζην αξηζκό ζεηξάο ή πξντόληα πνπ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε (π.ρ.
θόςηκν - επέθηαζε θαισδίνπ).
 Πξντόληα κε αλεπαξθή ζπζθεπαζία θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην θαηάζηεκα.

5. Η εγγύεζε πξνζθέξεηαη κόλν ζηνλ αξρηθό αγνξαζηή θαη εληόο ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηάο
ηεο.
6. Η εγγύεζε απνηειεί ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αγνξαζηή. Σν θαηάζηεκά καο δελ
επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε δεκία πνπ λα ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε
δπζιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο, εθηόο από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ θαηά ηα σο άλσ.
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