
Πιστοποιητικό Εγγύησης

10ετής εγγύηση ανθεκτικότητας σε όλα τα διαθέσιμα  
συστήματα στερέωσης . 

Στην περίπτωση που σε εγκατάσταση, η οποία έχει διεξαχθεί σωστά υπό σωστή χρήση σε 
φυσιολογικές συνθήκες, παρουσιαστεί φθορά, αντικαθιστούμε το ακατάλληλο εξάρτημα  
εντός της περιόδου που ορίζει η εγγύηση χωρίς καθυστέρηση.

Η εγγυήση είναι δεσμευτική για μεταφορικά έξοδα που συνεπάγονται και την αντικατάσταση των ακατάλληλων κομματιών στην περίπτωση 
που η αναφορά της φθοράς γίνει εντός περιόδου ισχύος της εγγύησης. Πιθανές νομικές εγγυήσεις και αξιώσεις ευθύνης δεν επηρεάζονται.  

Η πλήρωση των όρων της εγγύησης δεν προκύπτει όταν, η φθορά έχει προκύψει από λανθασμένη τοποθέτηση ή/ και μεταχείρηση του συ-
στήματος ή λόγω εκτεταμένης καταπόνησης (πχ φθορά από καταιγίδες, σύγκρουση λόγω αστάθειας υπεδάφους, ιδιαίτερα χημική ή βιολο-
γική έκθεση), εκτός και αν είναι εμφανές ότι η ζημιά δεν έχει προκληθεί από τους παραπάνω παράγοντες, αλλά από ακατάλληλο προϊόν ή  
κατασκευαστικό λάθος. Σχετικά με την εγκατάσταση και την μεταχείρηση, ισχύουν και πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι περιγραφές και οι 
οδηγίες τοποθέτησης που συνοδεύουν το εκάστοτε προϊόν, καθώς και οι νομικές οδηγίες και οι κοινώς αποδεκτές νόρμες και αρχές της αρ-
χιτεκτονικής, ο σχεδιασμός, η στατική πληρότητα και οι οδηγίες που έχουμε σχεδιάσει για τον πελάτη, οι οποίες μπορεί να έχουν προτεραιό-
τητα, ανάλογα με την περίπτωση.  

Γενικά, σχετικά με συγκεκριμένα εξαρτήματα ή για κάποιο ειδικό είδος βάσης με μικρότερο προσδόκιμο ανθεκτικότητας για τα οποία γίνεται 
ξεχωριστή διευκρίνηση, ή προγραμματίζεται από εμάς στα πλαίσια ενός ξεχωριστού σχεδιασμού η αντικατάσταση του σε πιο σύντομο χρο-
νικό διάστημα, η εγγύηση περιορίζεται στο συγκεκριμένο προσδόκιμο ανθεκτικότητας ή χρονικό διάστημα.    

Καμία αξίωση δεν ευσταθεί στην περίπτωση που η φθορά καλύπτεται ή μπορεί συνήθως να καλυφθεί από την ασφάλιση κατά των φθορών 
από καταιγίδες και παρόμοια φαινόμενα (ασφάλιση κατά φυσικών καταστροφών).

Αυτή η εγγύηση καλύπτει αξιώσεις από τον συμβατικό μας συνεργάτη, ο οποίος οφείλει να χειρίζεται όλες τις περιπτώσεις εγγυήσεων.  
Η αξίωση από τρίτους είναι πιθανή μόνο στην περίπτωση που δώσουμε την άδειά μας. 

Παρακαλούμε να προσέξετε επίσης την τρέχουσα έκδοση των εμπορικών όρων και προϋποθέσεων μας.

©
 S

ch
le

tte
r G

m
bH

, 2
01

0,
 I4

00
06

8G
R

, V
2

© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB • Γερμανία • Tηλ.: +49 8072 9191-200
Fax: +49 8072 9191-9200 • E-Mail: solar@schletter.gr • www.schletter.gr • Τ. ενημέρωση 01/2010 • Τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση
Επικοινωνία στην Ελλάδα: Schletter Hellas M.Ε.Π.Ε., Tηλ.:+30 210 55932-700, Fax: .:+30 210 55932-709, E-Mail: info@schletter.gr


