OΡOΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡOΪOΝΤΩΝ OΙΚΙΑΚOΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ CARRIER & TOSHIBA
ΑΦOΡΑ ΠΡOΪOΝΤΑ: Tοίχου, Δαπέδου, Oροφής, Φορητά, Aφυγραντήρες,
μέχρι 8kW εκτός μονάδων 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 A.E.
Β. Για εγκατάσταση η οποία πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό (ψυκτικό)
με τα κατάλληλα εργαλεία και με βάση τα τεχνικά έντυπα και τις οδηγίες της AHI CARRIER N.A.
EYΡΩΠΗΣ A.E. , 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, σε 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 πέντε (5) ετών για το συμπιεστή και τριών (3) ετών για όλα τα υπόλοιπα
μέρη της μονάδας, εφόσον γίνεται η ετήσια συντήρηση της μονάδας από εξειδικευμένο
αδειούχο τεχνικό (υποχρεωτικά μετά τον 1ο χρόνο λειτουργίας και με την επίδειξη των
αντιστοίχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών).
•

Η εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικού που αντικαθιστά το ελαττωματικό μέρος της
συσκευής. Η αντικατάσταση μέρους της συσκευής δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του
κλιματιστικού.

•

Η εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε εργασία για την επισκευή μέρους ή ολόκληρης της κλιματιστικής
συσκευής για διάρκεια 2 ετών, από την ημερομηνία αγοράς (βάσει τιμολογίου ή απόδειξης
αγοράς).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
A. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης (service), η οποία προβλέπεται να γίνεται και αποτελεί
μέριμνα του κατόχου.
Β. Την μεταφορά της συσκευής για επισκευή ή αντικατάσταση.
Γ. Ζημιές από μεταφορά, η οποία έγινε από τον ίδιο τον αγοραστή.
Δ. Τις εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για την ασφαλή πρόσβαση στο μηχάνημα (σκαλωσιές /
ανυψωτικά).
Ε. Απώλεια χειριστηρίου.
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).
ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ COMFORT TEAM: από ΣΤΑΘΕΡΟ 801 11 19000
από ΚΙΝΗΤΟ 210 6796360

