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ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 12 (Δώδεκα) ΜΗΝΩΝ
 ΓΙΑ ΙΧ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η επιχείρηση εγγυάται ότι όλα τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν ή πουλήθηκαν κατά την επισκευή είναι 
καινούργια αρίστης καταστάσεως της ιδίας ή καλύτερης ποιότητας. Εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι το ανταλλακτικό 
είναι ελαττωματικό μέσα στην περίοδο της εγγύησης η επιχείρηση υποχρεούται να το αντικαταστήσει μέσα σε 5 
εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που θα το αναλάβει στην έδρα της 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η επιχείρηση εγγυάται ότι η εργασία που παρέχει κατά την επισκευή της κρεμαγιέρας γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους, τις οδηγίες τις πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των συστημάτων διεύθυνσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή για τις εργασίες που παρέχουμε αφορά την επισκευή της κρεμαγιέρας  επί του πάγκου μόνο και γίνεται 
αποκλειστικά στην έδρα της επιχείρησης. Για τους λόγους αυτούς κάθε περίπτωση κρεμαγιερας που 
παρουσιάσει πρόβλημα και κατόπιν συνεννοήσεως ότι δεν συντρέχουν οι κάτω αναγραφόμενοι όροι και 
αυτό αναγνωριστεί ως εγγύηση η κρεμαγιέρα επιστρέφεται στην έδρα της επιχείρησης για να 
επισκευαστεί εντός 5 εργάσιμων ημερών.  
Εάν η κρεμαγιέρια που εμπίπτει στους όρους της εγγύησης της επιχείρησης ανοιχτεί από οποιονδήποτε τρίτο 
αυτομάτως εκπίπτει της εγγύησης

ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Κάθε κρεμαγιερα φέρει αύξοντα αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στο αρχείο επισκευών της επιχείρησης και αν 
αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο αυτοματως  εκπίπτει της εγγυήσεως 
Κάθε κρεμαγιερα φέρει εσωτερικά των κελύφων της χαραγμένο τον αύξοντα αριθμό του και δεν υπάρχει  
καμία περίπτωση να εξαπατηθεί η επιχείρηση 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

1. Δαπάνες εξαγωγής και τοποθέτησης κρεμαγιερας από το όχημα 
2. Ενοικίασης αυτοκινήτων 
3. Ενοικίαση γερανών
4. Αγορά λαδιών και γενικότερα κάθε αμοιβή τρίτων
5  .   Βλάβη που προκληθεί από κακή τοποθέτηση 
6. τοποθέτηση λάθος ποσότητας - τύπου λαδιου ή χαμηλή στάθμη
7. Οχήματα που η ισχύς του κινητήρα είναι μεγαλύτερη από αυτή του κατασκευαστή
8. Οποιαδήποτε βλάβη προέρχεται από χτύπημα ή σπάσιμο του κελύφους της κρεμαγιερας
9. Σπάσιμο γραναζιών κρεμαγιέρας
10. Σπάσιμο κρεμαγιέρας από τρακάρισμα 
11. Φ  θ  ορές που μπορούν να προκληθούν από περιφερειακά εξαρτήματα(βουλωμένα   
μαρκούτσια,ελαττωματική πίεση αντλίας υδραυλικού λαδιού)
12.     Φθορές   που δημιουργούνται από σκίσιμο των καλυμμάτων της κρεμαγιέρας(φούσκες) με συνέπεια   
την δημιουργία σκουριάς στον άξονά της



Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΒΟΗΘΕΙΑ
Κάθε βοήθεια που μπορεί να δοθεί από την επιχείρηση δίνεται ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση 
για διάγνωση - ρυθμίσεις- δοκιμή επί του αυτοκινήτου.
Αυτές οι εργασίες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των συνεργείων επισκευής και συντήρησης των 
αυτοκινήτων

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Η υποχρέωση του πελάτη είναι η κρεμαγιέρα να συντηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης εάν στην διάρκεια της εγγυήσεως κοπούν οι προστατευτικές φούσκες η οι κολιέδες τους και 
εισέλθουν ξένα σώματα η κρεμαγιέρα εκπίπτει της εγγυήσεως.


