ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΔΕΣΜΗΣ/BEAM
ΣΕΙΡΑΣ Hi-BMW ΤΗΣ CLEVER
Η Κ.ΜΙΧΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για 24 μήνες από την αρχική
ημερομηνία αγοράς .............................................
Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της αποδείξεως ή του τιμολογίου αγοράς.
Η εγγύηση καλύπτει την βλάβη της συσκευής με δωρεάν αντικατάσταση των ελλατωματικών
εξαρτημάτων και σε καμία περίπτωση την αντικατάσταση της συσκευής.
Η επισκευή της συσκευής δεν επεκτείνει τον χρόνο της εγγύησης από την αρχική ημερομηνία
αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της βλάβης και δεν παρέχει το
δικαίωμα καμίας άλλης αποζημείωσης.
Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει η αυτοκόλλητη ένδειξη ημερομηνίας της αγοράς, να είναι
ευανάγνωστη. Η απώλεια της, διακόπτει την ισχή της εγγύησης.
Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν. Έτσι η
αυθαίρετη επιλογή χρήσεως εκτός των ορίων λειτουργίας που αναφέρονται στις οδηγίες
χρήσεως/τοποθετήσεως της συσκευής αποτελεί ευθύνη του πελάτη.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
1. Τον καθαρισμό και την συντήρηση της συσκευής
2. Τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο μέλλον σε όμοια
προϊόντα
3. Τα έξοδα μεταφοράς (παραλαβής και παράδοσης)
4. Βλάβες που προκλήθηκαν από : Κακό χειρισμό, Εσφαλμένη χρήση, Κεραυνό, Υπέρταση,
Αυξομείωση της τάσεω δικτύου, Ανάποδη πολικότητα στην τροφοδοσία της συσκευής, Ακραία
θερμοκρασία και υγρασία πέραν των ορίων λειτουργίας του προϊόντος, Πλημμύρα, Πτώση ή
χτύπημα της συσκευής, Τροποποιήσεις και επεμβάσεις στο προϊόν, Καμένα τροφοδοτικά και
Καμένες πλακέτες
5. Αναλώσιμα είδη (μπαταρίες κ.λ.π)
6. Λανθασμένα/Επικίνδυνα σημεία τοποθετήσεως/εναποθέσεως της συσκευής (σε επαφή ή πάνω
από φούρνο μικροκυμάτων, σε χώρους που υπάρχουν πολύ υψηλά ηλεκτρικά ή μαγνητικά
πεδία, με κίνδυνο δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου/arcing)
7. Χώρους που υπάρχουν μεγάλοι ηλεκτρικοί κινητήρες οι οποίοι δημιουργούν στο δίκτυο
τροφοδοσίας υψηλές επαγωγικές αιχμές τάσεως και οι οποίες μέσω του τροφοδοτικού
μπορούν να καταστρέψουν την συσκευή και δεν έχει προβλεφθεί προστασία για αυτές τις
παραγόμενες αιχμές
8. Όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον λειτουργίας της συσκευής

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή επισκευάζεται για την περιγραφόμενη βλάβη .
Η εταιρία τηρεί σειρά προτεραιότητας για όλες τις προς επισκευήν συσκευές.
Μετά την παρέλευση 90 ημερών από την επισκευή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη περεταίρω
φύλαξης.
Στη συσκευή παρέχεται service και πέραν του χρονικού ορίου της εγγυήσεως.
Κατά την παραλαβή της συσκευής να γίνεται λειτουργικός έλεγχος της συγκεκριμένης βλάβης της
συσκευής.

