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ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εταιρία παρέχει στους πελάτες της με την αγορά των προϊόντων της:
•

10ετή εγγύηση σε όλες τις πόρτες.
Περιλαμβάνονται τα ρολά ,οι γκαραζόπορτες γερμανικής ή ελληνικής κατασκευής οι πυράντοχες
πόρτες καθώς και οι κάθε βοηθητικές. Η εγγύηση αναφέρεται στην ποιότητα βαφής, στην ποιότητα
της λαμαρίνας-γαλβανίσματος. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει τα ελατήρια.

•

2ετή εγγύηση σε όλους τους αυτοματισμούς.
Περιλαμβάνονται μοτέρ κεντρικά η πλαϊνά για ρολά ,μηχανισμοί οροφής και μηχανισμοί για
συρόμενες και ανοιγόμενες πόρτες καθώς και μπάρες κτλ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα
ελατήρια των ρολών υπάγονται στα μηχανικά μέρη ενός ρολού και η εγγύηση είναι
διετής(ή 10.000στροφές ανά ελατήριο). Σε κάθε αυτοματισμό που παρέχει η εταιρία πρέπει να
διατηρείται η ανάλογη συχνότητα χρήσης που προσυμφωνήθηκε για να ισχύει η εγγύηση του
μηχανισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ : ….................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ : …..........................................................................
AΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ-Δ.Α :

…......................................................................

ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΡΤΑ) : …...............................................................
ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ( MHXAΝΙΣΜΟΣ ) : …....................................................
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ : …..........................................................
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MHXANIΣΜΟΥ : …..................................................
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
1.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για χτυπήματα που προκλήθηκαν στις πόρτες μετά την τοποθέτηση
αυτών.
2. Οι αυτοματισμοί που παρέχει η εταιρία προδιαγράφονται για συγκεκριμένη συχνότητα χρήσης πού
πρέπει να διατηρείται από τον πελάτη για την σωστή λειτουργία του μηχανισμού.
3. Σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας μίας πόρτας , ο πελάτης πρέπει να ενημερώνει κατευθείαν την
εταιρία και να μην προσπαθεί μόνος στην επιδιόρθωση της γιατί μπορεί να προκληθεί μεγαλύτερη
ζημιά.
4. Με το πέρας της εγγύησης, το service,η αντικατάσταση επιβαρύνει τον πελάτη. Σε περίπτωση
διάγνωσης αστοχίας υλικού στο προαναφερόμενο διάστημα, περιλαμβάνεται πλήρη αντικατάσταση
που περιλαμβάνει και το κόστος εργασίας.
5. Ορισμένοι τύποι γκαραζοπορτών - ρολών χρειάζονται service ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως
ορίζουν οι κατασκευαστές(Ξένοι οίκοι) για να διατηρηθεί η εγγύηση.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

