Όροι εγγύησης
1. Χρόνος εγγύησης
Η Torqeedo GmbH, Petersbrunner Straίe 3a in D-82319 Starnberg, Germany,
εγγπάηαη ζηνλ ηειηθφ αγνξαζηή κηα εμσιέκβηαο Torqeedo, ότι το προιόν είναι
απαλλαγμζνο από υλικά θ καταςκευαςτικά προβλιματα για το χρονικό διάςτθμα που
αναφζρεται παρακάτω. Η Torqeedo κα αποηθμιώςει τον τελικό αγοραςτι, για κάκε
κόςτοσ επιςκευισ για κάκε ελάττωμα υλικοφ θ καταςκευισ
Απηή ε απνδεκίσζε δελ θαιχπηεη άιια ηπρφλ έμνδα, ε νηθνλνκηθέο δεκίεο πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνλ αγνξαζηή ( π.ρ. θφζηνο ξπκνχιθεζεο,
ηειεθσλήκαηα, δηακνλή , ηξνθή θιπ.)
Η εγγχεζε ηειεηψλεη δχν ρξφληα κεηά ηελ εκέξα ηεο αγνξάο. Πξντφληα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εκπνξηθή ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο
( αθφκε θαη πξνζσξηλά) εμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε ησλ δχν ρξφλσλ. Σε απηά
ηα πξνηφληα ε εγγχεζε ιήγεη έμη κήλεο κεηά ηελ αγνξά.
Η Torqeedo είναι αυτι που αποφαςίηει αν τα ελαττωματικά μζρθ κα επιςκευαςκοφν θ
κα αντικαταςτακοφν. Οι τοπικοί ζμποροι και οι επιςκευαςτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να
κάνουν ςυμφωνίεσ για λογαριαςμό τθσ Torqeedo.
Φπζηνινγηθή θζνξά θαη ηπρφλ ζπληήξεζε ξνπηίλαο εμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε.
H Torqeedo έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ εγγχεζε ελφο πξνηφληνο αλ:
• ε εγγχεζε δελ θαηαηέζεθε φπσο πξνβιέπεηαη (βιέπε ηξφπν ππνβνιήο αίηεζεο
γηα εγγχεζε)
• φηαλ ην πξνηφλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο
• νη νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε , ηνλ ρεηξηζκφ, θαη ηελ ζπληήξεζε πνπ
βξίζθνληαη ζην εγρεηξίδην ρξήζεο δελ έρνπλ αθνινπζεζεί πηζηά.
• ην πξνηφλ έρεη κε θάζε ηξφπν ηξνπνπνηεζεί ε κεηαβιεζεί, ε αθφκε αλ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί αληαιιαθηηθά ε δηάθνξα αμεζνπάξ πνπ δελ πξνηείλνληαη απφ ηελ
Torqeedo.
• έρνπλ πξνεγεζεί επηζθεπέο ε ζπληήξεζε απφ ηδηψηεο ε εηαηξίεο πνπ δελ έρνπλ
ηελ άδεηα γηα ηέηνηεο επεκβάζεηο απφ ηελ Torqeedo, θ αν δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί
αυκεντικά ανταλλακτικά Torqeedo .
Καζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα εγγχεζε, ν πειάηεο έρεη
επίζεο ηε λνκηθή εγγχεζε
ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε αγνξάο κε ηνλ αληηπξφζσπν νη
νπνίεο δελ εκπνδίδνληαη
απφ απηή ηελ εγγχεζε.
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2.Διαδικασία εγγύησης
Εκκέλνληαο ζηελ αθφινπζε δηαδηθαζία εγγχεζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε νπνηαζδήπνηε αμίσζεο εγγχεζεο.
Πξηλ απνζηείιεηε έλα θαηλνκεληθά ειαηησκαηηθφ πξνηφλ , είλαη επηηαθηηθή αλάγθε
λα ζπκθσλήζεηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν ζέξβηο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηαθνξάο .
Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ηειεθσληθά, κε θλεκτρονικό θ το απλό
ταχυδρομείο.
Μπνξείηε λα βξείηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο επηθνηλσλίαο ζην πίζσ κέξνο απηνχ
ηνπ εγρεηξηδίνπ.

Παξαθαινχκε έρεηε ππ φςηλ ζαο φηη δελ κπνξνχκε λα παξαιάβνπκε πξνηφληα
πνπ δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί θαη γηαπηφ ηνλ ιφγν ζα αξλεζνχκε λα δερζνχκε ηελ
παξαιαβή.
Γηα λα ειέγμνπκε κηα αίηεζε εγγχεζεο θαη γηα λα ηελ επεμεξγαζηνχκε,
ρξεηαδφκαζηε κηα ζσζηά ζπκπιεξσκέλε θφξκα φπσο θαη ηελ απφδεημε αγνξάο
• Τν πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ εγρεηξίδην νδεγηψλ
ρξήζεο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ
ζθάικαηνο
.• Η απφδεημε αγνξάο πξέπεη λα δείρλεη θαζαξά ηελ αγνξά θαη ηελ εκεξνκελία
αγνξάο ( πρ. Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, ηηκνιφγην)
Όηαλ ζηέιλεηε έλα πξνηφλ πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε ηνλ κεηαθνξέα φηη ε
κπαηαξία ιηζίνπ καγγαλίνπ (LIMA) είναι καταχωρθμζνθ ωσ επικίνδυνο προιόν UN9 Αλ
ην πξνηφλ πξνο απνζηνιή πεξηιακβάλεη κπαηαξία ιηζίνπ καγγαλίνπ LIMA (είτε
μόνο αυτι , είτε μαηί με το μοτζρ) θ αποςτολι πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τθν ςχετικι
οδθγία. Για μια τζτοια περίπτωςθ ςυνιςτοφμε να κρατιςετε τθν αρχικι ςυςκευαςία
του προιόντοσ. Ο ςτεγανόσ ςάκοσ μεταφοράσ μερικών προιόντων μασ δεν πρζπει να
χρθςιμοποιθκεί ςαν περιτφλιγμα για τθν μεταφορά.
Είκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα λα ζαο απαληήζνπκε ζε θάζε εξψηεζε ζρεηηθά
κε ηελ εγγχεζε ησλ πξνηφλησλ καο – απιά ρξεζηκνπνηήζηε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη
ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ζην πίζσ εμψθπιν.

