AHI-CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, 104 42 ΑΘΗΝΑ
SERVICE ΤΗΛ. 210 6796454
FAX. 2106796392

OΡOΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩN ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚOΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚOΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ
Πάνω από 8kW και όλες οι μονάδες νερού

Εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα CARRIER & TOSHIBA είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών ή οφειλόμενα σε
ανθρώπινη εργασία και δηλώνουμε:
Η κάθε εγγύηση καλύπτει ένα μόνο μηχάνημα, αν είναι διαιρούμενο το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος.
Η εγγύηση ισχύει:
Α.
Για μηχανήματα τα οποία πουλήθηκαν στην Ελλάδα από την AHI CARRIER N.A. EYΡΩΠΗΣ Α.Ε.
Β.
Για εγκατάσταση η οποία πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο με τα κατάλληλα εργαλεία και με
βάση τα τεχνικά έντυπα και τις οδηγίες της AHI CARRIER N.A. EYΡΩΠΗΣ Α.Ε., χωρίς τροποποιήσεις στη
συνδεσμολογία ή σε εξαρτήματα της συσκευής.
Γ.
Για βλάβες οι οποίες δεν οφείλονται σε κακή τοποθέτηση, σε λάθος χειρισμό, σε κακή χρήση, σε ελλιπή
συντήρηση, σύνδεση με τάση ή παροχή ισχύος διαφορετική από την οριζόμενη, μεταβολές τάσεως της ΔΕΗ καθώς και σε
ζημιές από διαβρωτικό περιβάλλον, (π.χ. παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές με έντονη σκόνη, κλπ)
Δ.
Για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών για όλα τα μέρη της μονάδας από την ημερομηνία πώλησης βάσει τιμολογίου
ή απόδειξης αγοράς.
•
Η εγγύηση αυτή, προκειμένου για ψυκτικά συγκροτήματα (υδρόψυκτους και αερόψυκτους ψύκτες και αντλίες
θερμότητας αέρος - νερού ή νερού - νερού), καθώς και μηχανήματα αέρος - αέρος >17 kw, ισχύει εφόσον η εκκίνηση του
μηχανήματος γίνει από συνεργείο της ΑΗΙ CARRIER N.A. EYΡΩΠΗΣ Α.Ε., το οποίο για λογαριασμό της ΑΗΙ CARRIER N.A.
EYΡΩΠΗΣ Α.Ε εκτελεί τις εργασίες εκκίνησης, συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τα οποία εισάγει και πωλεί
αυτή ή από άλλο συνεργείο ή αδειούχο τεχνίτη εξουσιοδοτημένο από την ΑΗΙ CARRIER N.A. EYΡΩΠΗΣ Α.Ε.
• Η εγγύηση καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά ελαττωματικού μέρους της συσκευής. Η αντικατάσταση μέρους
της συσκευής δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του μηχανήματος.
Η εγγύηση δεν καλύπτει:
Α.
Το κόστος της ετήσιας συντήρησης (service), η οποία προβλέπεται να γίνεται και αποτελεί μέριμνα του κατόχου
(βασική εγγύηση, χωρίς συμβόλαιο συντήρησης και επέκταση της
εγγυήσεως).
Β.
Την μεταφορά της συσκευής για επισκευή ή αντικατάσταση.
Γ.
Ζημιές από μεταφορά, η οποία έγινε από τον ίδιο τον αγοραστή.
Δ.
Κανένα τμήμα ή εξάρτημα του μηχανήματος το οποίο δεν είναι CARRIER ή TOSHIBA, εκτός εάν έχει
χρησιμοποιηθεί από αυτές.
Ε.
Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από τροποποίηση της συνδεσμολογίας ή των εξαρτημάτων του μηχανήματος.
Στ.
Τις εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για την ασφαλή πρόσβαση στο μηχάνημα (σκαλωσιές / ανυψωτικά).
Όλα τα παραπάνω βαρύνουν τον κάτοχο της συσκευής.
Η ευθύνη της εγγυήτριας εταιρείας περιορίζεται αυστηρά και μόνο στη λειτουργία του εγγυημένου προϊόντος και
δεν αναφέρεται καθόλου στην κάθε είδους χρήση ή εκμετάλλευσή του, κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρει για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (άμεση, έμμεση ή επακόλουθη), η οποία θα παρέχεται από την οικονομική ή άλλη χρήση
ή εκμετάλλευση του μηχανήματος (απώλεια εισοδήματος, κλπ).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΧΡΕΩΣΗ 78€/ΩΡΑ (2 ΑΤΟΜΑ) Ή 60€/ΩΡΑ(1 ΑΤΟΜΟ). ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 60€.

