
               

               

              

 

 

         

 

SPO�ETA TABLE TE��IS 

 

Τα τραπέζια Sponeta Table Tennis Γερµανικής κατασκευής συνοδεύονται από 3ετή εγγύηση η οποία 

παρατείνεται σε επιπλέον 2έτη (σύνολο 60 µήνες) από την εταιρεία µας. 

Μεγάλη προσοχή απαιτείται: 

• Στη συναρµολόγηση του τραπεζιού, 

• Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το τραπέζι (αφορά τα τραπέζια εσωτερικού χώρου), 

• Σε αντικείµενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο τραπέζι. 

 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Η “Achro” εγγυάται την άριστη ποιότητα κατασκευής του τραπεζιού για χρονικό διάστηµα 60 µηνών.  

Η επιφάνεια του τραπεζιού εξωτερικού χώρου καλύπτεται µε επιπλέον 12 µήνες εγγύησης αδιαβροχοποίησης 

(συνολικά 72 µήνες εγγύηση αδιαβροχοποίησης). 

1. Η παρούσα εγγύηση ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόµιµο παραστατικό αγοράς από 

εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα (τιµολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούµε το 

παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε µαζί µε τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν 

παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο. 

2. Η εταιρεία αναλαµβάνει να επισκευάσει το τραπέζι δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται 

αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλµα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την 

εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. 

Αντικατάσταση τραπεζιού αποκλείεται. 

3. Το τραπέζι επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. 

Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα 

µεταφοράς του τραπεζιού προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο επιβαρύνουν τον 

πελάτη. 

4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για 

αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας. 

5. Η παρούσα εγγύηση ∆ΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 

• Όταν η συσκευή χρησιµοποιείται για επαγγελµατική χρήση. 

• Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό. 

• Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρµολόγηση, χρήση και κακή εγκατάσταση, όπως κακή προσαρµογή 

εξαρτηµάτων. 

• Εξαρτήµατα που έχουν καταστραφεί ή διαβρωθεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασµένα πλαστικά 

µέρη, φθορές κατά την µετακίνηση του τραπεζιού, έκθεση των τραπεζιών εσωτερικού χώρου σε εξωτερικούς 

χώρους. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί επικοινωνία µε την εταιρεία µας. 

Τηλέφωνο: 210-9524797 

∆ιεύθυνση: Κρέµου 93 Καλλιθέα 17676 

Web site: www.Achro.gr  

Email: achro@achro.gr  


