
 
10ετής εγγύηση εγκατάστασης  

 
 
Η εταιρία COSTAS PETROU εγγυάται στον αγοραστή οποιουδήποτε προϊόντος της από επεξεργασία για οικιακή ή 
εµπορική χρήση και ότι κατά επιλογή της θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, χωρίς δαπάνη, το προϊόν που θα αποτύχει 
λόγω της κατασκευής του, επεξεργασίας του, ή µίας ατέλειας εγκατάστασης κατά την διάρκεια των πρώτων 10 χρόνων 
από την αρχική εγκατάσταση. 
 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει:  

• ζηµιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή χρήση χηµικών,  
• τη ζηµιά από υπερβολική θερµότητα, 
• τη ζηµιά από πυρκαγιά ή έκτακτη ανάγκη,  
• τη ζηµιά ως αποτέλεσµα µίας φυσικής καταστροφής, 
• την αποτυχία οποιασδήποτε κόλλας η οποία προτείνεται από τον εκάστοτε οίκο που προµήθευσε το υλικό. 

Ισχύει δε για τα προϊόντα τα οποία διατηρούνται µε τον τρόπο που συστήνεται από την εταιρία στις δηµοσιεύσεις της 
σχετικά µε την προσοχή που απαιτείται σε µια µόνιµη εγκατάσταση. Ένα αντίγραφο του φυλλαδίου συντήρησης µπορεί 
να ληφθεί δωρεάν από την εταιρία. 
 

Η εγγύηση εγκατάστασης ισχύει ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Προϊόντα τα οποία δεν έχουν µετακινηθεί 
από την αρχική θέση εγκατάστασής τους και όχι για αυτά που τοποθετούνται σε κινητά περιβάλλοντα όπως τα οχήµατα, 
τα θαλάσσια σκάφη αναψυχής ή τα αεροπλάνα.   
Τα συστήµατα αεροµασάζ  καλύπτονται µε εγγύηση 3 ετών, τα συστήµατα οζονοθεραπείας µε εγγύηση 1 έτους ενώ 
οι µπαταρίες και τα υδραυλικά εξαρτήµατα ακολουθούν την εγγύηση των κατασκευαστών τους.  
 

 Αυτή η εγγύηση εγκατάστασης είναι µεταβιβάσιµη εντός δέκα ετών περιόδου ΜΟΝΟ όταν στέλνει ο νέος ιδιοκτήτης 
στην εταιρία ένα γραπτό αίτηµα για να καταχωρήσει την εγκατάσταση µε το όνοµα του νέου ιδιοκτήτη. Με την 
παραλαβή της τέτοιας απόδειξης, η εγγύηση θα συνεχιστεί για να αντισταθµίσει την αρχική εγγύηση των δέκα ετών. 
 

Η υποχρέωση της εταιρίας περιορίζεται απλώς στην επισκευή ή την αντικατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων των 
απαραίτητων δαπανών εργασίας του από επεξεργασία προϊόντος που αγοράζεται. Καµία υπονοούµενη ή σαφής εγγύηση 
της αγοραστικής αξίας ή της ιδιότητας του από επεξεργασίας προϊόντος για έναν ιδιαίτερο σκοπό δεν χορηγείται από 
την εγγύηση εκτός από αυτά που ρητώς δηλώνονται στο παρόν κείµενο. Εκτός από αυτά που προβλέπονται στο παρόν 
κείµενο, η επιχείρηση δεν θα είναι υπεύθυνη για αδικοπραξία, για σύµβαση οποιασδήποτε απώλειας ή άµεσες, 
επακόλουθες ή τυχαίες ζηµίες που προκύπτουν από την χρήση ή την ανικανότητα να χρησιµοποιηθούν τα προϊόντα όπως 
αναφέρεται.  
Αυτή η εγγύηση δίνει στον αγοραστή συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα.     
 

 Η εταιρία COSTAS PETROU βεβαιώνει ότι ΟΛΕΣ οι κατασκευές που παραδίδει από την έναρξη της, κατασκευάζονται 
και τοποθετούνται από τεχνίτες που είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  (CMF/I) από οίκο παραγωγής συµπαγών 
επιφανειών και τηρούν όλες τις οδηγίες επεξεργασίας και εγκατάστασης των εν λόγω προϊόντων όπως δηµοσιεύονται 
την τεχνική λογοτεχνία του οίκου.   σ   

 Η κάλυψη ‘’10ετής εγγύηση εγκατάστασης της COSTAS PETROU είναι η υπέρτατη διαβεβαίωσή σας  για την ποιότητα 
των από επεξεργασία προϊόντων. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε αυτήν την εγγύηση, 
παρακαλούµε ελάτε σε επαφή µε την εταιρία. 
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