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Η Clima Control σας ευχαριστεί που επιλέξατε τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση
καλής λειτουργίας για ΔΥΟ χρόνια στις Fan Coil μονάδες η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία
αγοράς του από την εταιρεία.
Όροι εγγύησης
1. Η εταιρεία με την επίδειξη της εγγύησης και την θεωρημένη απόδειξη αγοράς
(δελτίο λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) και στα παραπάνω χρονικά όρια, αναλαμβάνει
την υποχρέωση αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους του Fan coil ,
εφόσον προέρχεται από την κατασκευή του και όχι από κακή χρήση, πλημμελή συντήρηση
ή εγκατάσταση του προϊόντος.
2. Η εταιρεία καλύπτει όλο το κόστος των υλικών και όχι το κόστος αντικατάστασης και μεταφορά.
3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά για την μη καλή λειτουργία του fan coil
όπως φωτογραφίες, βίντεο εγκατάστασης κτλ. πριν προβεί στην αντικατάσταση αυτών, καθώς και
να ελέγξει ή να επιδιορθώσει στις εγκαταστάσεις της τα μέρη που είναι προς αντικατάσταση.
Αλλαγή του Fan coil γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωσή του.
4. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται από την εταιρεία κατά την διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται σε αυτήν.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν :
* προκληθούν βλάβες από κακή εγκατάσταση, κακή λειτουργία, αμέλεια, παράλειψη κτλ.
* Όταν γίνει επέμβαση στην μονάδα από μη εξειδικευμένο συνεργείο.
* Όταν η βλάβη των ηλεκτρονικών μερών του προιόντος οφείλεται στην παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας με τιμή τάσης ρεύματος διαφορετικής από αυτήν που αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης
ή από πιθανά φυσικά αίτια (κεραυνούς κ.λπ.)
6. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση των μερών του λέβητα δεν επιφέρουν παράταση της εγγύησης.
7. Κανένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα δεν έχει δικαίωμα αλλαγής των ορών αυτής της εγγύησης.

