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Profelmnet Απηνκαηηζκνί ξνιώλ, ζπξνκέλωλ, κπαξώλ θαη αλνηγόκελωλ πνξηώλ

Η Profelmnet εγγπάηαη όηη ηα πξνϊόληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα δελ παξνπζηάδνπλ ειάηηωκα ηόζν ζην
πιηθό πνπ ηα απαξηίδεη όζν θαη ζηελ εξγαζία πνπ εκπιέθεηαη ζηελ ζπλαξκνιόγεζή ηνπο
Κάζε ηύπνο πξνϊόληνο θαιύπηεηαη κε ζπγθεθξηκέλε εγγύεζε ζύκθωλα κε ηελ παξαθάηω ιίζηα:
Ηιεθηξηθνί Πίλαθεο: 10 Υρόνια
ΠΛΑΙΙΟ ΙΥΤ ΣΗ ΕΓΓΤΗΗ
Η εγγύεζε ηζρύεη γηα ηα ωο άλωζη αλαθεξζέληα πξνϊόληα ηα νπνία θέξνπλ ειάηηωκα πνπ νθείιεηαη ζε πιηθό πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ή ζε ιάζνο ζπλαξκνιόγεζή ηνπο ζην εξγνζηάζην.
Σηελ πεξίπηωζε απηή ε Profelmnet, αθνύ δηεθπεξαηώζεη ηερληθό έιεγρν ηωλ πξνϊόληωλ απηώλ θαη πηζηνπνηήζεη
όηη ην ειάηηωκα πξνθύπηεη από πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνϊόληνο ή ζε ιάζνο
ζπλαξκνιόγεζήο ηνπ ζην εξγνζηάζην, νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ην ειαηηωκαηηθό πξνϊόλ.
Η επζύλε θαη ππνρξέωζε ηεο Profelmnet πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαηηωκαηηθνύ πξνϊόληνο θαη δεν
ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε δεκία, απώιεηα, βιάβε, άκεζε ή έκκεζε, πνπ κπνξεί λα πξνθιήζεθε από
εμωγελείο παξάγνληεο.
Η Profelmnet κεηαθπιύεη πιήξωο ην θαζεζηώο ηεο εγγύεζεο ζηνπο κεηαπωιεηέο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο.
ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΕΓΓΤΗΗ
Η εγγύεζε δελ ηζρύεη γηα ηηο θάηωζη πεξηπηώζεηο:
Εάλ ηα πξνϊόληα ηεο Profelmnet έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο εθηόο κεραλνθίλεηωλ ζθηαδίωλ, θνπξηηλώλ,
νηθηαθώλ ξνιώλ, ξνιώλ θαηαζηεκάηωλ κε γξίιηεο, ηέληαο, πόξηαο γθαξάδ, νηθηαθήο πόξηαο εηζόδνπ, θαη νζνλώλ
πξνβνιήο.
Εάλ ε εγθαηάζηαζε ή ε ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο γξαπηέο πξνδηαγξαθέο ηεο Profelmnet,
θαζώο θαη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Σε πεξίπηωζε πνπ ν αγνξαζηήο επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη ή

λα ιεηηνπξγήζεη ην πξνϊόλ δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα επηθνηλωλήζεη κε ηε Profelmnet.

Εάλ ηα πξνϊόληα Profelmnet έρνπλ αλνηρζεί ή μεκνληαξηζζεί ρωξίο πξνεγνπκέλωο λα ππάξρεη γξαπηή άδεηα από
ηελ Profelmnet.
Εάλ ην ειάηηωκα είλαη ζπλέπεηα
A. θπζηθνύ θαηλνκέλνπ, όπωο θαηαηγίδαο, αζηξαπήο, πηώζε ηάζεο θιπ
B. ρξήζε άιινπ πξνϊόληνο εθηόο ηεο παξαγωγηθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Profelmnet
Γ.

αλζξώπηλε επέκβαζε, ε νπνία δελ ππόθεηηαη ζηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο
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