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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Τα προϊόντα που πωλούνται από την εταιρεία ΣΑΚΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: Η ημερομηνία αγοράς ως έναρξη του
χρόνου εγγύησης αποδεικνύεται από το παραστατικό αγοράς, χωρίς την προσκόμιση
του οποίου δεν δύναται να αναγνωριστεί η εγγύηση.
Η διάρκεια του χρόνου εγγύησης ποικίλει ανάλογα με το brand και τον τύπο του
προϊόντος και αναγράφεται στους επιμέρους τιμοκαταλόγους. Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις που έχει γίνει ειδική συμφωνία με τον πελάτη.
Η αγορά του προϊόντος συνεπάγεται από τον αγοραστή αποδοχή όλων των όρων της
εγγύησης στην οποία και προσχωρεί χωρίς καμία επιφύλαξη.
Σημειώνεται ότι υπάρχουν προϊόντα που δεν καλύπτονται από εγγύηση π.χ. κάποιοι
τύποι μπαταριών για μοτοσυκλέτες. Επίσης, σημειώνεται ότι στις μπαταρίες που
προορίζονται για ΤΑΞΙ παρέχεται εγγύηση 6 μηνών, ανεξάρτητα από το χρόνο που
αναφέρεται στους επιμέρους τιμοκαταλόγους.
Η εγγύηση καλύπτει αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον το προϊόν είναι
ελαττωματικό και βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης. Η διαπίστωση του
ελαττώματος γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας
και ο σχετικός έλεγχος είναι δυνατός μόνο στις εγκαταστάσεις μας. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί βλάβη που επισκευάζεται, τότε το προϊόν επισκευάζεται χωρίς επιπλέον
χρέωση και επιστρέφεται στον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
επισκευή του, εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα ίσο με την αξία αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος προς τεχνικό έλεγχο
βαρύνουν τον αγοραστή. Προϊόντα που επιστέφονται για τεχνικό έλεγχο και είναι
εκτός του χρόνου εγγύησης επιστρέφονται στον αγοραστή με δικά του έξοδα.
Για τον τεχνικό έλεγχο του προϊόντος που βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης
απαιτούνται μέχρι και 10 εργάσιμες από την επομένη ημέρα της παραλαβής του
προϊόντος στις εγκαταστάσεις μας.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει αποκλειστικά εργοστασιακά λάθη ή αστοχία
υλικών. Δεν καλύπτονται από εγγύηση οι παρακάτω περιπτώσεις:
 Φυσιολογική φθορά.
 Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
 Σπασμένο ή τρυπημένο προϊόν.
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 Η μπαταρία είναι μικρότερης χωρητικότητας ή διαφορετικής τεχνολογίας από
εκείνη που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.
 Μπαταρίες στις οποίες διαπιστώνεται υπερφόρτιση από το σύστημα
φόρτισης.
 Μπαταρίες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν παραμείνει σε ακινησία επί
του οχήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Μπαταρίες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν μείνει αδιάθετες από τον
πελάτη για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.
 Μπαταρίες που διαπιστώνεται ότι δεν είναι φορτισμένες λόγω βλάβης του
συστήματος φόρτισης.
 Ακατάλληλη ή εσφαλμένη συντήρηση σε μπαταρίες ανοικτού τύπου.
 Βλάβη ή/ και καταστροφή των πόλων της μπαταρίας.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημιά εκτός από την επισκευή ή την
αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την
δυσλειτουργία του προϊόντος. H μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρεία
περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν
ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν
λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή
από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων
εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία
ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από πελάτες των πελάτων της ή από
πελάτες για λογαριασμό τρίτων
Η εγγύηση αφορά μόνο και αποκλειστικά προϊόντα που έχουν πουληθεί απευθείας
σε πελάτες της εταιρείας μας και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει έναντι τρίτων που
προμηθευτήκαν προϊόντα της εταιρείας μας από πελάτες μας.
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