ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Διάρκεια & Έναρξη Εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει για 24 ημερολογιακούς μήνες ξεκινώντας από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στον τελικό πελάτη.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν συμπληρωθεί κατάλληλα η πιο κάτω κάρτα και μαζί με την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο αποσταλεί
στην εταιρεία μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 30 ημερών.
Περιεχόμενο & Έκταση Εγγύησης
1. Η εγγύηση αφορά ελαττωματικά υλικά και εξαρτήματα της συσκευής που παρουσίασαν δυσλειτουργία ή εμφάνισαν αστοχία κατά
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της συσκευής.
2. Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης ή δικαιώματος πέραν της
αποκατάστασης της βλάβης της ίδιας της συσκευής.
3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω:
 Ζημίες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη χρήση, φθορά ή αμέλεια.
 Τις ασφάλειες που θεωρούνται αναλώσιμα και η αντικατάστασή τους βαρύνει τον πελάτη.
 Ζημίες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση, χρήση με ακατάλληλο τρόπο ή μη σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
 Τις συσκευές που παρ’ όλες τις συστάσεις εγκαταστάθηκαν από μη αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
 Ζημίες που προκλήθηκαν από ακατάλληλη μεταφορά της συσκευής.
 Ζημίες που προκλήθηκαν από πτώση κεραυνών, φωτιά, πλημμύρες ή υπερτάσεις του δικτύου τροφοδοσίας.
 Πάσης φύσεως αισθητήρια.
 Συσκευές που παραδίδονται σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος χωρίς κέλυφος.
4. Τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής από και προς τα εργαστήρια της εταιρείας επιβαρύνουν τον πελάτη.
5. Οιαδήποτε επισκευή κατά τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης δεν παρατείνει το χρόνο ισχύος αυτής πέραν των 24 μηνών.
6. Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής συνεπάγεται την απόλυτη και χωρίς διακρίσεις αποδοχή των γενικών όρων της παρούσας
εγγύησης καθώς και πιθανών άλλων ειδικών όρων όπως αυτοί εγγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος.
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Υπογραφή

Συμπληρώστε και αποστείλετε την παρούσα καρτέλα στην εταιρεία:

Βασιλική Παπαναγιώτου
Εγκατάσταση & Εμπορία Αυτοματισμών
Αγ. Νεκταρίου 9 & Συμμάχων Νίκαια
ΤΚ 18454
ΑΦΜ: 065626820
ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Τηλ. +30 210 4949269, Κιν.+30 6979914825, Fax +30 210 5693093

GENERAL WARRANTY TERMS
STUDY CAREFULLY AND KEEP IT WITH THE PRODUCT
SAFETY GUIDE







Devices must be installed by authorized professional and licensee electrician.
Always interrupt power supply before installation.
Take care of the appropriate grounding of the device where this is specified.
For the placement choose a stable moisture free position.
No intervention is allowed to the internal device circuitry.
Replace burnt fused with others having the same operational characteristics. These information is normally written beside the
respective fuse holder.

WARRANTY
Duration & Begin
The warranty is valid for 24 months beginning from the delivery date to the end customer.
Coverage & Duration
1. Warranty covers the imperfect and faulty components and elements of the product which proved abnormal within the normal
operation as this described in the appropriate user’s manuals.
2. Warranty gives no right for amendment or reparation but the complete and according to the manufacturer’s specification
product repair.
3. The following cases does not covered by warranty:
 Damages caused by abnormal use, wear or careless use.
 Burn of the safety electrical fuse which considered consumables and the replacement of those has the customer.
 Damages induced by wrong installation, inappropriate use or use which exceeds the defined specifications.
 Devices which despite the precautions have been installed from an unauthorized person.
 Damages caused from careless transportation.
 Damages caused by thunder strikes, fire, debacle or disturbances in the electricity network.
 Sensors or remote sensors of any type.
 Products that delivered without enclosure.
4. The transportation and packing cost to as well as from the manufacturer’s repair location has to be covered by the customer.
5. Repairs or replacements they took place according to warranty does not extend the 24 warranty period.
Installation and use of product implies absolute acceptance, without exemption of General Warranty Terms as described
above as well as the Specific Warranty Terms as has been mentioned in the respective product manuals.

RECYCLING
Charmeg products have been manufactured from materials which can be recycled and reused according to the European Directive
2002/96/EC.
Please be informed regarding the local collection system for electrical and electronic equipment and do not dispose the old products
with your normal household waste.
The correct disposal of the products will help to prevent the negative consequences of the environment and human health.

