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ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

5 ΕΤΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του µηχ/τος ΕCHΟ που πραγµατοποιήσατε. Παρακαλούµε να συµπληρώσετε τα πλήρη στοιχεία σας στην κάρτα εγγύησης και να την αποστείλετε εντός 14 ηµερών.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ισχύει η εγγύηση του µηχ/τος που αγοράσατε.
Ονοµατεπώνυµο
...................................................................................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση

Τ.Κ.

...................................................................................................................................................................................................................

Πόλη

Τηλ.:

...................................................................................................................................................................................................................

Μοντέλο

Αρ. Σειράς

...................................................................................................................................................................................................................

Με την υπογραφή µου επιβεβαιώνω ότι έχω λάβει οδηγίες χρήσης-ασφαλείας.
Σφραγίδα Αντιπροσώπου
....................................................

YΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
∆ιατηρείτε
σε άριστη κατάσταση
το έντυπο εγγύησης.

Ηµεροµηνία αγοράς ............../............../201.....

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ
Εγγυητής
Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Θερµοπυλών 59, ΛΑΜΙΑ
Τηλ.:22310-22614/20819/42484/42411/39957 FΑΧ.:22310~36125
1. Η Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, µε επιλογή της κάθε καινούργιο εξάρτηµα της ΕCHΟ, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, της οποίας οι συνθήκες και οι όροι που ανγράφονται στην
παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από την Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
2. ∆ιάρκεια εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της κάρτας εγγυήσεως. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 5 (πέντε) έτη.
3. Εξαιρέσεις και περιορισµοί της εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει µόνο στα καινούργια µηχανήµατα
της ΕCHΟ. Η εγγύηση δεν µεταβιβάζεται και δεν καλύπτει τα παρακάτω:
Α. Φυσιολογική φθορά. Β. Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση (λάµα, αλυσίδα, γρανάζι, µπουζί, σχοινί, διακόπτες ρεύµατος κ.τ.λ.). Γ. Βλάβη που δηµιουργείται από λανθασµένη
χρήση του µηχανήµατος ΕCHΟ (ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης). ∆. Βλάβη που προκλήθηκε από
χρήση ανταλλακτικών που δεν κατασκευάζει η ΕCHΟ. Ε. Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχηµα, φωτιά, πληµµύρες, κ.λ-π. ΣΤ. Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πληµµελή καθαρισµό
του µηχανήµατος από σκόνη, λάδιά καθώς και βλάβη από επαφή του µηχανήµατος µε χηµικά υγρά,
υγρασία. διάβρωση, κλπ. Από αµέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση η οποία δεν είναι σύµφωνα
µε τις οδηγίες χρήσεις που δίνονται µε την αγορά κάθε καινούργιου µηχανήµατος ΕCHΟ. Ζ. Βλάβη που προκλήθηκε από λανθασµένη συναρµολόγηση η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες χρήσης και από άτοµα που δεν είναι εξουσιοδοτηµένα από την αντιπροσωπεία µας, Η. Βλάβη που προκύπτει από λανθασµένη ρύθµιση του µηχανήµατος, διαφορετική από αυτή των οδηγιών του εργοστασίου. Ι. Βλάβη ή κακή λειτουργία του µηχανήµατος από κακής ποιότητος καυσίµου, λαδιού µίξης, λαδιού αλυσίδας. Κ. Βλάβη που προκύπτει από επισκευή που πραγµατοποιήθηκε από µη εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της ΕCHΟ.
4. Υποχρεώσεις της Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Αν κάποιο αίτηµα Εγγύησης γίνει δεκτό, η ΕCHΟ
θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης θα
εξαρτηθεί και από την διαθεσιµότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτηµάτων.
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εγγυητής
Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Θερµοπυλών 59, ΛΑΜΙΑ
Τηλ.:22310-22614/20819/42484/42411/39957 FΑΧ.:22310~36125
1. Η Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, µε επιλογή της κάθε καινούργιο εξάρτηµα της ΕCHΟ, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, της οποίας οι συνθήκες και οι όροι που ανγράφονται στην
παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από την Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
2. ∆ιάρκεια εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της κάρτας εγγυήσεως. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 5 (πέντε) έτη.
3. Εξαιρέσεις και περιορισµοί της εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει µόνο στα καινούργια µηχανήµατα
της ΕCHΟ. Η εγγύηση δεν µεταβιβάζεται και δεν καλύπτει τα παρακάτω:
Α. Φυσιολογική φθορά. Β. Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση (λάµα, αλυσίδα, γρανάζι, µπουζί, σχοινί, διακόπτες ρεύµατος κ.τ.λ.). Γ. Βλάβη που δηµιουργείται από λανθασµένη
χρήση του µηχανήµατος ΕCHΟ (ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης). ∆. Βλάβη που προκλήθηκε από
χρήση ανταλλακτικών που δεν κατασκευάζει η ΕCHΟ. Ε. Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχηµα, φωτιά, πληµµύρες, κ.λ-π. ΣΤ. Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πληµµελή καθαρισµό
του µηχανήµατος από σκόνη, λάδιά καθώς και βλάβη από επαφή του µηχανήµατος µε χηµικά υγρά,
υγρασία. διάβρωση, κλπ. Από αµέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση η οποία δεν είναι σύµφωνα
µε τις οδηγίες χρήσεις που δίνονται µε την αγορά κάθε καινούργιου µηχανήµατος ΕCHΟ. Ζ. Βλάβη που προκλήθηκε από λανθασµένη συναρµολόγηση η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες χρήσης και από άτοµα που δεν είναι εξουσιοδοτηµένα από την αντιπροσωπεία µας, Η. Βλάβη που προκύπτει από λανθασµένη ρύθµιση του µηχανήµατος, διαφορετική από αυτή των οδηγιών του εργοστασίου. Ι. Βλάβη ή κακή λειτουργία του µηχανήµατος από κακής ποιότητος καυσίµου, λαδιού µίξης, λαδιού αλυσίδας. Κ. Βλάβη που προκύπτει από επισκευή που πραγµατοποιήθηκε από µη εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της ΕCHΟ.
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ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ Ι.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Εγγυητής
Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Θερµοπυλών 59, ΛΑΜΙΑ
Τηλ.:22310-22614/20819/42484/42411/39957 FΑΧ.:22310~36125
1. Η Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, µε επιλογή της κάθε καινούργιο εξάρτηµα της ΕCHΟ, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, της οποίας οι συνθήκες και οι όροι που ανγράφονται στην
παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από την Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
2. ∆ιάρκεια εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της κάρτας εγγυήσεως. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 5 (πέντε) έτη.
3. Εξαιρέσεις και περιορισµοί της εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει µόνο στα καινούργια µηχανήµατα
της ΕCHΟ. Η εγγύηση δεν µεταβιβάζεται και δεν καλύπτει τα παρακάτω:
Α. Φυσιολογική φθορά. Β. Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση (λάµα, αλυσίδα, γρανάζι, µπουζί, σχοινί, διακόπτες ρεύµατος κ.τ.λ.). Γ. Βλάβη που δηµιουργείται από λανθασµένη
χρήση του µηχανήµατος ΕCHΟ (ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης). ∆. Βλάβη που προκλήθηκε από
χρήση ανταλλακτικών που δεν κατασκευάζει η ΕCHΟ. Ε. Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχηµα, φωτιά, πληµµύρες, κ.λ-π. ΣΤ. Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πληµµελή καθαρισµό
του µηχανήµατος από σκόνη, λάδιά καθώς και βλάβη από επαφή του µηχανήµατος µε χηµικά υγρά,
υγρασία. διάβρωση, κλπ. Από αµέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση η οποία δεν είναι σύµφωνα
µε τις οδηγίες χρήσεις που δίνονται µε την αγορά κάθε καινούργιου µηχανήµατος ΕCHΟ. Ζ. Βλάβη που προκλήθηκε από λανθασµένη συναρµολόγηση η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες χρήσης και από άτοµα που δεν είναι εξουσιοδοτηµένα από την αντιπροσωπεία µας, Η. Βλάβη που προκύπτει από λανθασµένη ρύθµιση του µηχανήµατος, διαφορετική από αυτή των οδηγιών του εργοστασίου. Ι. Βλάβη ή κακή λειτουργία του µηχανήµατος από κακής ποιότητος καυσίµου, λαδιού µίξης, λαδιού αλυσίδας. Κ. Βλάβη που προκύπτει από επισκευή που πραγµατοποιήθηκε από µη εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της ΕCHΟ.
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