ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ ALPHASYSTEM ΑΕ 12_03
Η ALPHASYSTEM Α.Δ., σο θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία απηφκαησλ ζπξψλ
αλειθπζηήξσλ ηχπνπ ΒUS, εγγπάηαη φηη ηα πξντφληα ηεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαζψο θαη
ζε επίπεδν εμαξηεκάησλ, ππνκεραληζκψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνληαη
ιεπηνκεξεηαθά, ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπο θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζε
απζηεξνχο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πξηλ ηε δηάζεζε ηνπο ζε ηξίηνπο.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζε ζέζε θαη παξέρεη εγγχεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη
επηζθεπήο ησλ βιαβψλ ηνπ πξντφληνο, πνπ ηπρψλ ζα παξνπζηαζηνχλ εληφο ηνπ
ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο ρξέσζε ηνπ αγνξαζηή, ππφ ηνπο εμήο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο:
1. Η εγγχεζε θαιχπηεη ρξνληθφ δηάζηεκα 36 κελψλ απφ ηελ εκεξνρξνλνινγία
αγνξάο ηνπ πξντφληνο, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ην λφκηκν παξαζηαηηθφ αγνξάο
(ηηκνιφγην ή απφδεημε).
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο αθνξά ζε ρψξνπο κε κεγάιε
επηζθεςηκφηεηα θαη θαη΄ επέθηαζε κε ρξήζε κεγαιχηεξεο ηεο ζπλήζνπο (φπσο π.ρ.
λνζνθνκεία, εκπνξηθά θέληξα θ.η.ι.) , ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο αλέξρεηαη ζε
12 κήλεο απφ ηελ απνδεδεηγκέλε θαη δεισζείζα εκεξνρξνλνινγία αγνξάο.
Γηα φιεο ηηο πφξηεο ηχπνπ BUS ζεηξάο 01Β, 01BB ν ρξφλνο ηεο εγγχεζεο
επεθηείλεηαη ζε 60 μήνες (5 χρόνια) απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο, εθφζνλ ν
αγνξαζηήο δειψζεη ηα πξντφληα κέζα ζε 4 εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο
ηνπο.
Γηα ηα παξαπάλσ πξντφληα (ζεηξέο 01Β, 01BB) ε δήισζε ηεο αγνξάο θαη ε
ελεξγνπνίεζε ηεο εγγχεζεο ηνπο, γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ «ΔΗΛΩΗ
ΝΕΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ» πνπ ηα ζπλνδεχεη θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηελ ALPHASYSTEM,
κέζσ θαμ (2321 097331).
Ωο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εγγχεζεο, ηζρχεη ην
Πιστοποιητικό Εγγύησης, πνπ ζα ιάβεηε εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο
Γήισζεο Νένπ Πξντφληνο ζην θαμ ηεο εηαηξίαο καο, θαζψο θαη ην πξσηφηππν λφκηκν
παξαζηαηηθφ αγνξάο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αγνξάο.
● H «ΔΗΛΩΗ ΝΕΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ» κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
εηαηξείαο www.alphasystem.gr. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ιάβεηε άμεσα ην
Πιστοποιητικό Εγγύησης ζην mail πνπ ζα δειψζεηε.
Η Γήισζε Νένπ Πξντφληνο ελεξγνπνηεί ηελ παξερφκελε εγγχεζε κφλνλ
εθφζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλε επθξηλψο ζε φια ηεο ηα πεδία θαη είλαη ππνγεγξακκέλε.
Η επέθηαζε ηεο εγγχεζεο δελ παξέρεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο ή νη
ζεηξηαθνί ή νη θσδηθνί αξηζκνί ηνπ πξντφληνο έρνπλ αιιαρζεί, ζβεζηεί, αληηγξαθεί ή
έρνπλ γίλεη δπζαλάγλσζηνη απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
Οη κπαηαξίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επέθηαζε ηεο εγγχεζεο.
2. Η εγγχεζε πεξηιακβάλεη ηελ ρσξίο ρξέσζε επηζθεπή ησλ βιαβψλ ηνπ
πξντφληνο πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζε αζηνρία ηνπ πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθφ
ιάζνο.
Η επηζθεπή ηεο βιάβεο ελφο πξντφληνο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο
εγγχεζεο αληηκεησπίδεηαη θαη δηεθπεξαηψλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ θαηά ηελ
θξίζε ηεο εηαηξίαο, ε νπνία πξψηα επηρεηξεί λα δηαγλψζεη θαη λα επηιχζεη ην
πξφβιεκα κέζσ ηειεθψλνπ, δηαδηθηχνπ ή θαμ θαη εάλ απηφ απνβεί άθαξπν,
πξνβαίλεη ζηελ επηζθεπή ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο ή ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε
έλα άιιν άςνγν πξντφλ ( ελδερνκέλσο κεηαγελέζηεξν κνληέιν) ησλ απηψλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ. Ο αγνξαζηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ
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αληηκεηψπηζε ηεο βιάβεο κε δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα απφ απηήλ πνπ ζα θξίλεη ε
εηαηξία. ε θάζε πεξίπησζε ηα αληαιιαθηηθά ή ηα πξντφληα ηα νπνία αληηθαζίζηαληαη
παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξίαο θαη ν αγνξαζηήο δελ δηαηεξεί δηθαίσκα ή
αμίσζε πάλσ ζε απηά .
3. Απφ ηελ εγγχεζε απνθιείνληαη :
- Σα αλαιψζηκα πιηθά θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί θπζηνινγηθή
θζνξά ρσξίο απηή λα αιιάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο
πξνμελψληαο βιάβεο.
- Οη βιάβεο ζην πξντφλ, πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ εγθαηάζηαζεο,
ζε κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ζε αλψκαιεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ζε
μέλεο πξνο ην πξντφλ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ζε ππεξθφξησζε ή ζε ειιηπή
ζπληήξεζε ή θξνληίδα ηνπ πξντφληνο.
- Οη βιάβεο ζην πξντφλ, πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε κε απζεληηθψλ εμαξηεκάησλ θαη
αληαιιαθηηθψλ.
- Όηαλ έρνπλ γίλεη αιιαγέο θαη απζαίξεηεο παξεκβάζεηο ζην πξντφλ.
- Όηαλ ην πξντφλ ππνζηεί βιάβε πνπ πξνέξρεηαη απφ: αηχρεκα ή αλσηέξα βία
(ππξθαγηά, πιεκκχξα, ζεηζκφ, πφιεκν θηι.)
4. Η αίηεζε γηα ηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο. Γηα ηελ έγθξηζή ηεο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεηε ην πξσηφηππν λφκηκν
παξαζηαηηθφ αγνξάο (ηηκνιφγην ή απφδεημε) ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία αγνξάο θαη ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ
ζαο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε ησλ 60 κελψλ (5 ρξφλσλ), πξέπεη λα
πξνζθνκίζεηε επηπιένλ θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Δγγχεζεο.
5. Με ηελ παξνχζα εγγχεζε ε εηαηξία θαιχπηεη κφλνλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ έληππν εγγχεζεο επηζθεπήο βιαβψλ ( δηάγλσζε, επίιπζε,
επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε), ελψ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε ηνπ αγνξαζηή,
εμαηξείηαη ηεο εγγχεζεο θαη δελ θαιχπηεηαη.
6. Μεηά απφ κία δηεθπεξαίσζε εγγχεζεο δελ επηκεθχλεηαη νχηε αλαλεψλεηαη
ν ρξφλνο εγγχεζεο γηα ην πξντφλ. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, ην ειαηησκαηηθφ ή
εθηφο ιεηηνπξγίαο πξντφλ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηελ ALPHASYSTEM Α.Δ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ε εηαηξία ζα ζαο ρξεψζεη ην πξντφλ ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνχ
ηηκνθαηαιφγνπ ηεο.
Δπηπξφζζεηα ηεο εγγχεζεο απηήο, ε ALPHASYSTEM Α.Δ. κπνξεί λα παξέρεη
πξφζζεηεο παξνρέο θαηά πεξίπησζε θαη πξντφλ. Δλδεηθηηθά, απηέο πεξηιακβάλνπλ
επηηφπνπ επηζθεπή, δσξεάλ απνζηνιή ηνπ επηζθεπαζκέλνπ πξντφληνο, επέθηαζε
ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θ.α.
Απηή ε εγγχεζε ηζρχεη γηα πξντφληα, πνπ αγνξάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
Δπξψπε.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ.
ΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ
ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ είλαη ειαηησκαηηθφ ή πάςεη λα ιεηηνπξγεί ε
κφλε απνθαηάζηαζε είλαη ε επηζθεπή ηνπ ή εάλ απηή είλαη αζχκθνξε ή
αλαπνηειεζκαηηθή, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα. Αθφκε
θαη αλ αζεηεζεί απηή ε ππνρξέσζε, ε κφλε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο
ALPHASYSTEM Α.Δ. γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο πεξηνξίδεηαη ζην
ηίκεκα ηεο αγνξάο ηνπ πξντφληνο, ζηελ αληηθαηάζηαζε ή ζηελ επηζθεπή ηνπ. ε θακία
πεξίπησζε ε ALPHASYSTEM Α.Δ. δελ επζχλεηαη γηα απνθαηάζηαζε δηαθπγφλησλ
θεξδψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ αγνξαζηή.
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