

Όροι Εγγφθςθσ για βάςεισ ςτιριξθσ φ/Β
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι όροι εγγφθςθσ εφαρμόηονται
ανεξάρτθτα από και ςε ςυνδυαςμό με τα νόμιμα και
ςυμβατικά εγγυθτικά δικαιϊματα, τα οποία ο
αγοραςτισ μπορεί να αςκιςει ενάντια ςτον ςχετικό
άμεςο πωλθτι.
§ 1 Εκτζλεςθ ςφμφωνα με τθν εγγφθςθ
1. Muskita Aluminium Industries Ltd., 3606 Limassol,
Cyprus (από εδϊ και πζρα αναφερόμενθ ωσ Muskita)
κζτει τισ υψθλότερεσ προδιαγραφζσ για τθν ποιότθτα
των πρϊόντων τθσ. Τα προϊόντα τθσ ζχουν καταςκευαςτεί
ςφμφωνα με τα υψθλότερα ποιοτικά πρότυπα. Η
Muskita εγγυάται ςτον τελικό πελάτθ τθσ (<Πελάτθσ>)
οτι τα προϊόντα που παρακζτονται ςτθν λίςτα κα είναι
χωρίσ προϊοντικά ι καταςκευαςτικά ελαττϊματα.
MU 7200
MU 7220
MU 7230
MU 7300
MU 7360
MU 7320
MU 7330
MU 7400

Θεμελίωςθ ςε ςκυρόδεμα
Διπάςςαλο
Μονοπάςςαλο
Μονό πάνελ
Διπλό πάνελ
Οικιςτικζσ Στζγεσ
Βιομθχανικζσ Στζγεσ
Πάρκινγκ

2. Η εγγφθςθ δεν καλφπτει δυςμενείσ επιδράςεισ ςτο
προϊόν, που προκλικθκαν εξϋαιτίασ:










Το Προϊόν δεν ςυναρμολογικθκε ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ και τα εφαρμοςτζα τεχνικά
πρότυπα και κανονιςμοφσ.
Tο Προϊόν δεν μεταφζρκθκε εγκαταςτάκθκε,
ςυναρμολογικθκε, δοκιμάςτθκε ι λειτοφργθςε
με τουσ ςχετικοφσ κακοριςμζνουσ κανόνεσ.
Το Προϊόν δεν χρθςιμοποιικθκε ςφμφωνα με
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που είχαν
ςυμφωνθκεί ι χρθςιμοποιικθκε για άλλο
ςκοπό από αυτόν για τον οποίον ζχει
καταςκευαςτεί.
Το Προϊον δεν αποκθκεφτθκε κατάλλθλα πριν
ι κατά τθν διάρκεια τθσ ςυναρμολόγθςθσ.
Επεμβάςεισ ι αλλαγζσ ςτο Προϊόν ι ςτα
εξαρτιματα του ζγιναν χωρίσ τθν ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Muskita.
Κάποια εξαρτιματα, τα οποία δεν είναι
αυκεντικά Muskita εξαρτιματα, ςυνδζκθκαν
με το Προϊόν.
Δεν ζγινε ετιςια ςυντιρθςθ ςτο Προϊόν από
κάποιο ειδικό.
Το Προϊόν εκτζκθκε ςε υπερβολικζσ εξωτερικζσ
επιρροζσ (υπερβολικό ρεφμα, μαγνθτικά πεδία,
ι παρόμοιεσ καταςτάςεισ).





Το
Προϊόν
χάλαςε λόγω
φυςικϊν
καταςτροφϊν (π.χ. αςτραπζσ, πάγοσ, φωτιά,
βανδαλιςμό και φυςικζσ καταςτροφζσ)
Υψθλι περιεκτικότθτα άλατοσ ι ιωδίου ςτθν
περιβάλουςα ατμόςφαιρα ι οξείδωςθσ
προκαλϊντασ ςυνδυαςμοφσ μετάλλων (π.χ.
χαλκόσ)
προκάλεςαν
διάβρωςθ
ςτο
φωτοβολταϊκό πεδίο.
Η ςτατικότθτα ςτθν καταςκευι τθσ ςκεπισ
και/ι το ζδαφοσ δεν εξαςφαλίςτθκαν όπωσ
προβλζπεται ςφμφωνα με τουσ κακοριςμζνουσ
κανόνεσ και τα εφαρμοςτζα τεχνικά πρότυπα
και κανονιςμοφσ.

3. Η εγγφθςθ δεν καλφπτει τυχόν ζμμεςεσ φκορζσ, ιδίωσ
περιςτατικζσ
καταςτροφζσ,
ςυμπεριλαμβάνοντασ
τραυματιςμό ι φκορά περιουςίασ, απϊλειασ κερδϊν,
δυςφιμιςθσ, απϊλειασ δεδομζνων, διαφθμιςτικά ι
καταςκευαςτικά κόςτθ, διοικθτικά κόςτθ και απϊλεια
πελατείασ κακϊσ και κόςτθ πελατϊν, τα οποία
οφείλονται ςε δυςλειτουργίεσ μετακινιςεισ και/ι
επανεγκατάςταςθσ ι επαναπρομικειασ.
4. Εγγυθτικι απαίτθςθ δεν κα δθμιουργθκεί αν τα
ελαττϊματα και οι ανακολουκίεσ τθσ κατάςταςθσ του
πρϊόντοσ είναι αςιμαντα ςε ςχζςθ με τθν αξία ι με τθν
ςφμφωνθ χριςθ του προϊόντοσ.
5. Αν μία απαίτθςθ αποηθμίωςθσ προκφψει, θ Muskita
είτε κα επιςκευάςει το περιεχόμενο είτε κα
αντικαταςτιςει το προϊόν με ζνα καινοφργιο ι
αναβακμιςμζνο. Αν το Προϊόν δεν παραςκευάηεται
ακόμα τότε θ Muskita κα παράςχει ζνα άλλο όμοιο
Προϊόν (διαφορετικό μζγεκοσ, διαφορετικό χρϊμα,
διαφορετικό ςχιμα και/ι διαφορετικι επίδοςθ κτλ.)
6. Το ςυνολικό εφροσ τθσ υποχρζωςθσ τθσ εγγφθςθσ για
το προϊόν ι για καταςκευαςτικά ελαττϊματα που ζχουν
αναφερκεί ςτθν παράγραφο 1 περιορίηεται ςτο ποςό
τθσ τιμισ αγοράσ που οφείλεται ςτο τελικό καταναλωτι
για το ατομικό Προϊόν.
7. Άςκθςθ τθσ εγγφθςθσ δεν κα ζχει ςαν αποτζλεςμα το
ξεκίνθμα νζων περιόδων εγγφθςθσ οφτε κα επιμυκινει
τισ ιδθ υπάρχουςεσ.
§ 2 Περίοδοσ εγγφθςθσ/Γεωγραφικι ζκταςθ
1. Η εγγφθςθ ζχει εφαρμογι ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (από τον Οκτ.2007).
2. Η διάρκεια τθσ εγγφθςθσ για μεταλλικά εξαρτιματα
είναι 20 χρόνια.
3. Η εγγυθτικι διάρκεια για όλα τα μθ μεταλλικά
εξαρτιματα είναι 2 χρόνια.
4. Η εγγυθτικι διάρκεια αρχίηει τθν θμερομθνία
παράδοςθσ ςτο καταναλω

§ 3 Εγγυθτικοί όροι
Αν ο Πελάτθσ είναι ιδιϊτθσ κα πρζπει να επιςθμάνει
ςτθν Muskita γράφοντασ για τυχόν πικανά ελαττϊματα
μζςα ςε 2 μινεσ επιςυνάπτοντασ απόδειξθ αγοράσ. Ο
Πελάτθσ κα χάςει τα δικαιϊματα του αν δεν
προςκομίςει τζτοια απόδειξθ.
Αν ο Πελάτθσ είναι επιχείρθςθ, τότε θ απαίτθςθ τθσ
εγγφθςθσ είναι ςφμφωνα με υποχρεϊςεισ ζρευνασ και
επίςθμων παραπόνων ςφμφωνα με τθν παράγραφο του
Γερμανικοφ εμπορικοφ κϊδικα.

Tο προςωπικό τθσ Muskita, κα ενθμερϊςει
επιπρόςκετα βιματα και κα ςασ προμθκεφςει
προςωπικό αρικμό παραπόνου. Παρακαλοφμε
αναφζρεται τον αρικμό κατά τθν διάρκεια
ςυνομιλίασ που ςχετίηεται με το παράπονο ςασ.

με
με
να
τθσ

Αν το προςωπικό τθσ Muskita ςασ ηθτιςει να ςτείλετε
τθν απόδειξθ πλθρωμισ, παρακαλοφμε να μασ τα
ςτείλετε είτε μζςω email είτε μζςω fax ςτθν εξισ
διεφκυνςθ:
Παρακαλοφμε λάβετε υπόψθ ςασ ότι θ Muskita δεν
μπορεί να παραδϊςει καμία ςυςκευι χωρίσ τθλεφωνικι
επικοινωνία.

§ 4 Διαδικαςίεσ ςε περίπτωςθ παραπόνου
§ 5 Τελικζσ προμικειεσ
Αν το προϊόν παρουςιάςει ελάττωμα που καλφπτεται
από τθν εγγφθςθ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν
Muskita Aluminium Industries.
Παρακαλοφμε να ζχετε τα ακόλουκα μαηί ςασ όταν
καλείται:








Όνομα, διεφκυνςθ, ταχυδρομικό κϊδικα και
τθλζφωνο επικοινωνίασ.
Τθν περιγραφι του μοντζλου.
Απόδειξθ αγοράσ που αναγράφει τθν
θμερομθνία
και
τθν
διεφκυνςθ
του
προμθκευτι.
Το
πιςτοποιθτικό
τθσ
εγγφθςθσ
του
ελαττωματικοφ Προιόντοσ.
Τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ.
Τθν περιοχι και τθν διεφκυνςθ τθσ
εγκατάςταςθσ
Μία λίςτα από τα ελαττϊματα που
παρουςιάηονται
και
επιπρόςκετεσ
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν ςυςκευι.

1.Απαιτιςεισ από τον αγοραςτι ςφμφωνα με τθν
εγγφθςθ περιορίηονται ςτισ εγγυθτικζσ προςφορζσ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο § 1.
2.Η Muskita δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτεριςεισ ι
αποτυχία να προμθκεφςει όςα αναφζρονται ςτθν
παράγραφο § 1, αν αυτι θ κακυςτζρθςθ ι αποτυχία
οφείλεται ςε πόλεμο, πολεμικζσ καταςτάςεισ,
εμφφλιουσ πολζμουσ, απεργίεσ, επιδθμίεσ, φωτιζσ,
πλθμμφρεσ, ι άλλεσ παρόμοιεσ καταςτάςεισ οι οποίεσ
δεν είναι ευκφνθ τθσ Muskita.

