ΕΓΓΥΗΣΗ
Νόμιμη εγγύηση
Τα προϊόντα μας υπόκεινται στη νόμιμη εγγύηση
αναφορικά με την ύπαρξη κεκρυμένων ελαττωμάτων
δυναμένων να προκαλέσουν αναστροφή, καθιστώντας
το προϊόν ακατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του,
σύμφωνα με τις διατάξεις 534 επ. Α.Κ.
Η εγγύηση αυτή περιορίζεται συμβατικώς στην
αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών και μερών,
αποκλειόμενης της αποκαταστάσεως κάθε άλλης ζημίας.
Διάρκεια
Η εγγύηση ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία

πωλήσεως υπό τον όρο των κανονικών συνθηκών
αποθήκευσης.
Έκταση
Η εγγύηση περιορίζεται στην επιδιόρθωση κάθε
ελαττώματος ή στην επισκευή των υλικών, ο δε
αγοραστής φέρει το βάρος αποδείξεως του ελαττώματος ή
του σφάλματος.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώματος κάποιου υλικού
κατά την εγκατάσταση του συστήματος, η εγγύηση
περιορίζεται στην απλή αντικατάσταση του υλικού και
μόνο, από το κατάστημα που έγινε η πώλησή του.

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ, παρακαλούμε συμπληρώστε
το απόκομμα αυτό και αποστείλετέ το με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση helliniki.legrand@legrand.com.gr ή με fax
στο 210 6797590 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ, Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα.
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ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Ημερ/νία εγκατάστασης:

Ονομ/νυμο:

Αριθμός διαμερισμάτων

Διεύθυνση:

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Περιοχή:
Πόλη:

Αρ. καταλ.

Τεμ.

Αρ. καταλ.

Τεμ.

Τηλέφωνο:
Αναφέρετε τα στοιχεία της διεύθυνσης όπου έγινε η εγκατάσταση
του συστήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
Όνομα:
Επώνυμο:
Τηλέφωνο:
Πόλη:

ΕΓΓΥΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Όροι εγγύησης (συνέχεια)
Η εγγύηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση ή την
αντικατάσταση δωρεάν των εξαρτημάτων που
αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά από το εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
αποκλειόμενης της αποκαταστάσεως πάσης άλλης ζημίας.
Τα ελαττωματικά εξαρτήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία
της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
Εξαιρέσεις
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ελαττώματα που προκύπτουν:
- από τη συνήθη χρήση των υλικών ή των μηχανημάτων
- από τη μεταφορά, από έλλειψη επιτήρησης ή
συντήρησης
- από χρήση κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη και
γενικά, από συνθήκες αποθήκευσης ή περιβάλλοντος
ακατάλληλες ή που δεν προβλέπονται από το σχεδιασμό
και τις τεχνικές οδηγίες, κυρίως ειδικών αντικειμένων.
- από λανθασμένο χειρισμό ή από μη σωστή εκτέλεση των
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οδηγιών θέσεως σε λειτουργία ή χρήσεως από τον πελάτη
- από τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία
Επιπλέον, η εγγύηση δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση
τροποποιήσεως ή προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν
επί του πωληθέντος αντικειμένου από τον πελάτη ή τον
χρήστη, χωρίς τη ρητή συμφωνία του κατασκευαστή.
Μη παράταση εγγυήσεως
Η αποκατάσταση, η τροποποίηση ή η αντικατάσταση των
αντικειμένων κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγυήσεως, δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αρχικής
διάρκειας της εγγυήσεως των πωληθέντων αντικειμένων.
Εάν στο πωληθέν από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ
Α.Ε.Β.Ε. αντικείμενο είναι ενσωματωμένα υλικά που δεν
έχουν κατασκευαστεί από την εταιρία, ισχύει η έκταση
και η διάρκεια της εγγύησης επί των στοιχείων αυτών
που προβλέπονται στις παρεχόμενες εγγυήσεις από τους
κατασκευαστές ή τους πωλητές αυτών.

