ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η εγγύηση παρέχεται από την AUTOROUMELIOTIS και ισχύει για το παρακάτω όχημα, που
τροποποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στις: ___/____/_____
και φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης:____________________

Στοιχεία οχήματος
Μάρκα:_______________________________
Τύπος κινητήρα:____________________________
Ημερομηνία πρώτης άδειας:_____/_____/______
Χιλιόμετρα:_____________

Στοιχεία κατόχου
Επώνυμο:_______________________
Όνομα :______________________
Διεύθυνση:_________________________
Τηλ.:________________________
E-mail:________________________________________
Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία τοποθέτησης του συστήματος υγραεριοκίνησης έως το πέρας των
πέντε ετών, χωρίς κανένα χιλιομετρικό περιορισμό και περιλαμβάνει μέρη του κινητήρα που επηρεάζονται
από την χρήση του υγραερίου και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
-βαλβίδες εισαγωγής

-τσιμουχάκια βαλβίδων εισαγωγής

-βαλβίδες εξαγωγής

-τσιμουχάκια βαλβίδων εξαγωγής

-έδρες βαλβίδων εξαγωγής

-φλάντζα κεφαλής

-έδρες βαλβίδων εισαγωγής

-φλάντζα καπακιού βαλβίδων

-οδηγοί βαλβίδων εισαγωγής

-τσιμούχα εκκεντροφόρου εισαγωγής

-οδηγοί βαλβίδων εξαγωγής

-τσιμούχα εκκεντροφόρου εξαγωγής

Κανένα άλλο εξάρτημα του κινητήρα αλλά και του αυτοκινήτου, εκτός από τα παραπάνω, δεν καλύπτεται
από την συγκεκριμένη εγγύηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η τήρηση του προγράμματος
συντήρησης, τόσο για το σύστημα υγραεριοκίνησης που θα του υποδειχτεί από την
AUTOROUMELIOTIS, όσο και των υπολοίπων service του αυτοκινήτου, πχ λάδια, μπουζί, φίλτρα,
βαλβολίνες, φρένα, χειρόφρενο, δίσκο-πλατό, κτλ.
Τα service του συστήματος υγραεριοκίνησης θα γίνονται, όπως καθορίζονται από τον κατασκευαστή του
συστήματος υγραεριοκίνησης, που θα τοποθετείται στο όχημα, και θα γίνουν γνωστά από την αρχή της
εγγύησης στον κάτοχο του οχήματος.
Τα service του οχήματος θα γίνονται, όπως καθορίζονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου και σε
συνεννόηση με τον κάτοχο του οχήματος.
Η εγγύηση δεν θα έχει ισχύ, μόνο όταν δεν θα αποδεικνύεται, ότι το όχημα έχει κάνει τα συμφωνηθέντα
service στο συνεργείο της AUTOROUMELIOTIS
Τα service θα αποδεικνύονται με την παρουσία σφραγισμένου βιβλιαρίου ή με παρουσία τιμολογίων και
εντολών επισκευής της εταιρείας μας.
Οι τιμές των service αλλά και των επισκευών του οχήματος θα κυμαίνονται στα πλαίσια της αγοράς και θα
συμφωνούνται νωρίτερα με τον πελάτη.
H AUTOROUMELIOTIS υποχρεούται να αποκαταστήσει την ζημιά του κινητήρα αντικαθιστώντας ή
επισκευάζοντας τα εξαρτήματα του κινητήρα που έχουν φθαρεί, με καινούργια ανταλλακτικά, γνήσια ή
άλλων καταξιωμένων οίκων κατασκευής ανταλλακτικών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα
εξαρτάται πάντα από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών στην αγορά!
Η AUTOROUMELIOTIS δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει αυτοκίνητο αντικατάστασης στον πελάτη κατά
την διάρκεια της επισκευής του οχήματος του.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μακριά από τις εγκαταστάσεις της AUTOROUMELIOTIS, η
εταιρεία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη για τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος στο συνεργείο
της, αλλά και καμιά υποχρέωση δεν έχει για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία και έξοδα μεταφοράς των
επιβατών του οχήματος.
Ο κάτοχος της εγγύησης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εγγύηση και να μην έχει καμιά
υποχρέωση αλλά και καμιά αξίωση από την AUTOROUMELIOTIS.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές είναι μόνο τα δικαστήρια της ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

