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Τυπικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης Thermo King
Μονάδες ψύξης φορτηγού τροφοδοτούμενου από όχημα για
φορτηγά και βαν με έναν και πολλαπλούς χώρους
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ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ THERMO KING

ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ THERMO KING
Η πλήρης μονάδα φορτηγού τροφοδοτούμενου από όχημα της Thermo King καλύπτεται από εγγύηση για 24 μήνες από την ημερομηνία σέρβις,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Αν χρειαστείτε σέρβις ή επισκευή που καλύπτεται από την εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, απλώς προσκομίστε το αντίγραφο του Φύλλου
καταγραφής σέρβις (υπάρχει διαθέσιμο για λήψη στον ιστότοπο του Εγχειριδίου χρήστη EMEA - www.emea-user-manuals.thermoking.com/) σε
οποιεσδήποτε από τις τοποθεσίες των αντιπροσώπων που εμφανίζονται στον Κατάλογο υπηρεσιών της Thermo King. Θα χαρούν να σας βοηθήσουν σύμφωνα
με την παρακάτω σύνοψη.
INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. («Thermo King») ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΩΝ*: Απευθείας μετάδοση κίνησης
Σημείωση: Οι πλήρεις όροι της Περιορισμένης εγγύησης της Thermo King διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της Thermo King.

1. Σύμφωνα με τις συνθήκες που αναφέρονται στο υπόλοιπο του παρόντος, η Thermo King Limited («Thermo King») εγγυάται ότι η μονάδα στο σύνολό της
δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και την εργασία για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σέρβις ή τριάντα (30) μηνών
από την ημερομηνία αποστολής από τη Thermo King, όποια από τις δύο προηγείται, ή 3000 συνολικά ωρών (συνδυασμός λειτουργίας «Στον δρόμο»/
Ηλεκτρικής λειτουργίας), με όριο 1000 ωρών στη λειτουργία Ηλεκτρικής αναμονής.
2. Πριν από το τέλος της περιόδου των δώδεκα μηνών που καλύπτονται από την εγγύηση, η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται με δαπάνες των αγοραστών σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο σέρβις της Thermo King για επιθεώρηση. Με την επιθεώρηση επιβεβαιώνεται ότι η μονάδα έχει συντηρηθεί σωστά
(δείτε την παράγραφο 4) και πραγματοποιούνται τυχόν αναβαθμίσεις ή επισκευές που κρίνονται απαραίτητες. Μετά την ικανοποιητική διεξαγωγή της
επιθεώρησης, η κάλυψη εγγύησης εγκρίνεται για τη δεύτερη περίοδο των δώδεκα μηνών.
3. Σε κάθε περίπτωση, η μοναδική υποχρέωση της Thermo King στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση, αν το
επιλέξει, των ελαττωματικών Προϊόντων.
4. Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης δεν ισχύουν για τα Προϊόντα: (A) που χρησιμοποιούνται για σκοπούς για τους οποίους δεν έχουν
σχεδιαστεί ή δεν προορίζονται, (B) τα οποία έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Thermo King, (Γ) τα οποία
έχουν υποστεί κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή ατύχημα, (Δ) τα οποία έχουν αποθηκευτεί, εγκατασταθεί, συντηρηθεί ή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο
τρόπο, (E) τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε παράβαση των γραπτών οδηγιών που παρέχονται από τη Thermo King στον Αντιπρόσωπο, (ΣΤ) τα οποία έχουν
εκτεθεί σε ακατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία ή άλλες ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, (Ζ) τα οποία έχουν επηρεαστεί από φυσιολογική φθορά,
οξείδωση ή/και διάβρωση ή (Η) τα οποία αποκαλύπτουν μη συμμόρφωση με την εγγύηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Thermo King.
5. Η Περιορισμένη εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη αν ο πελάτης ειδοποιήσει γραπτώς και εκ των προτέρων κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Thermo King για ένα Προϊόν που μεταβιβάζεται ή πωλείται σε νέο ιδιοκτήτη. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση καλύπτει μόνο εξαρτήματα και εργασία.
Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει υπερωρίες, ταξίδια, κόστος σχετικά με ταξίδια, κόστος αντικατάστασης οχήματος ή κόστος που σχετίζεται
με την ενοικίαση οχήματος.
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ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ THERMO KING
6. Όλες οι εργασίες συντήρησης, σέρβις και επισκευής πρέπει να ολοκληρώνονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Thermo King. Επίσης, στις εν λόγω
εργασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Thermo King. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να αναθέτει την εργασία επισκευής που
καλύπτεται από την εγγύηση σε εγκεκριμένο μηχανικό, στο συνεργείο που διαθέτει ο αντιπρόσωπος. Η μη αυστηρή συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις θα
καταστήσει άκυρη την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση.
7. Επίσης, η Περιορισμένη εγγύηση που παρέχεται στο παρόν δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα ή στοιχεία συντήρησης, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά,
λάδια, γράσα, λιπαντικά, ασφάλειες και όλα τα εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τη Thermo King. Κάθε επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης, η οποία
πραγματοποιείται από τη Thermo King ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της Περιορισμένης
εγγύησης.
8. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για αποτυχίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μη τήρησης των συνιστώμενων πρακτικών λειτουργίας, καθώς
και των διαδικασιών σέρβις και συντήρησης όπως παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το κιτ μετάδοσης κίνησης προκαλέσει βλάβη στον συμπιεστή, η συγκεκριμένη βλάβη δεν καλύπτεται.

9. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει αν ο ιδιοκτήτης ή/και ο χειριστής δεν τηρεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης που
συνιστάται από τη Thermo King.
10. Η Thermo King διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τυχόν αξιώσεις και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ισχύουν, να προβεί σε αντιστροφή χρέωσης του
ποσού που πιστώθηκε.
11. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για μοναδικά ή ειδικά κατασκευασμένα Προϊόντα ή/και για Προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί εκτός του
εύρους των τυπικών προδιαγραφών Προϊόντων. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για Προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί με τις τυπικές
προδιαγραφές Προϊόντων.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ή
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η THERMO KING ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ) Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ THERMO
KING ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι όροι και η χρονική διάρκεια της εγγύησης υπόκεινται σε αλλαγή. Η συγκεκριμένη εγγύηση που ισχύει για τη μονάδα σας μπορεί
να ελεγχθεί από τον αντιπρόσωπο της Thermo King.
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