ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ
ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ
ας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.
Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο αν είναι συμπληρωμένη, φέρει τη σφραγίδα του καταστήματος πώλησης και συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής, ή
φωτοτυπία αυτής και προσκομισθεί μαζί με τη συσκευή, κατά τη στιγμή που ζητείται επισκευή στο χρόνο εγγύησης.
Η εγγύηση καλύπτει μόνο επισκευή της συσκευής για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα και μόνο, ενώ σε καμία περίπτωση δε σημαίνει
αντικατάσταση της ή χρηματική αποζημίωση του αγοραστή.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, τον χρόνο και το ποσό της επισκευής.
Η εγγύηση δεν ισχύει εάν έχει παραποιηθεί ο αριθμός κατασκευής εργοστασίου της συσκευής (Serial No).
Οποιαδήποτε επισκευή και αντικατάσταση που γίνεται μέσα στο διάστημα που καλύπτει η εγγύηση, δεν παρατείνει τον αρχικό χρόνο εγγύησης.
Η εγγύηση καλύπτει επισκευή της συσκευής για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και δεσμεύει την εταιρία σε επαναφορά αυτής στην
αρχική καλή της λειτουργία και μόνο, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση του προϊόντος ή χρηματική αποζημίωση .
Η εγγύηση γίνεται δεκτή μόνον όταν είναι συμπληρωμένη είναι σφραγισμένη και συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς .

Η ΦΡΟΝΙΚΗ ΙΦΤ ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ JVC-BLAUPUNKT-BURY είναι 24 ΜΗΝΕ.
ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ GRC TECH ΕΦΟΤΝ ΕΓΓΤΗΗ 12 ΜΗΝΕ (ΜΙΚΡΟΤΚΕΤΕ-ΑΞΕΟΤΑΡ
ΑΤΣ/ΣΩΝ). ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΓΓΤΗΗ ΙΦΤΟΤΝ ΓΙΑ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ(3ετη) ΜΗΦΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
(2ετη) , ΦΕΙΡΙΣΗΡΙΑ-ΜΠΑΣΑΡΙΕ-ΣΡΟΥΟΔΟΣΙΚΑ (Πατίνια & Scooters) ΙΦΎΕΙ ΕΓΓΎΗΗ 6 ΜΗΝΩΝ.EΛΑΣΙΚΑ SCOOTER
ΔΕΝ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ ΕΓΓΤΗΗ.
ΙΦΤΕΙ D.O.A 7 ΗΜΕΡΩΝ.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΕΛΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ WWW.GRCTECH.GR
ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΟΦΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
ΜΑΡΚΑ ……………………………………

ΜΟΝΣΕΛΟ ……………………………….. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ………………………..

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ---------------------

ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο
-ε πεξίπηωζε βιάβεο ζπζθεπήο εληόο 7 εκεξώλ από ηελ αγνξά ηνπ ,θαη αθνύ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, ην πξνϊόλ ζα
επηζηξέθεηαη από ηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή κε έμνδα απνζηνιήο πνπ βαξύλνπλ ηελ GRC TECH ,πξνο έιεγρν ζηελ GRC TECH θαη
ηόηε ην πξνϊόλ ζα αληηθαηαζηείηε κε λέν πξνϊόλ.
Η επηβεβαίωζε γηα ην αλ νθείιεηαη ή όρη ζε θαθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από ηνλ ηειεπηαίν πειάηε, ζα γίλεηαη ζην ζέξβηο ηεο GRC
TECH.
-Πέξαλ ηωλ 7 εκεξώλ θαη έωο ηελ ιήμε ηεο εγγύεζεο ηα πξνϊόληα ζα επηζηξέθνληαη από ηνλ ηειεπηαίν θαηαλαιωηή, κε έμνδα
κεηαθνξηθώλ πνπ βαξύλνπλ ηελ GRC TECH,θαη ζα επηζθεπάδνληαη ή ζε πεξίπηωζε κε επηζθεπήο ζα αληηθαζίζηαληαη κε λέν πξνϊόλ.
-Πέξαλ ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο ,ηα πξνϊόληα επηζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη κε θόζηνο πνπ βαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν θαηαλαιωηή.
-ε θάζε πεξίπηωζε βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ θαηαλαιωηή, ηα θόζηε κεηαθνξάο θαη επηζθεπήο
Επηβαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν θαηαλαιωηή.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις
1. Βλάβες που προκλήθηκαν από αιτίες που δεν σχετίζονται με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή.
2. Επισκευή της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο service ή συσκευή που έχει υποστεί μετατροπές.
3. Βλάβες που προκλήθηκαν σε προϊόντα CAR STEREO από μη εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες.
4. Αλλοίωση του αριθμού σειράς της συσκευής.
5. Αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό βολτάζ από το συνιστώμενο και έχει υποστεί βλάβη από τυχόν εξωτερική συσκευή
σταθεροποίησης τάσης.
6. Μπαταρίες, αξεσουάρ, ακουστικά, κεραίες, πλαστικά μέρη, τηλεχειριστήρια, σκουριά, φθαρτά μέρη ή τη συσκευή αν έχει πέσει.
7. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά προς ή από το service λόγω κακής συσκευασίας.
8. Βλάβες που προκλήθηκαν στη συσκευή από κεραυνούς.

GRC TECH , ΕΠΙΗΜΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ JVC-BLAUPUNKT
ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΓΡΑΥΕΙΑ,ΑΠΟΘΗΚΕ : ΔΟΡΤΛΑΙΟΤ 73-75/54454/ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ.ΕΡΒΙ 2314 312936
Email: info@grctech.gr Ιστοσελίδα: WWW.GRCTECH.GR WWW.JVC.GR
ΕΠΙΗΜΟ SERVICE JVC –BLAUPUNKT :
ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ , ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΤΛΟΤ 13 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΗΛ. 2310850303 email: kmitsopoulos@gmail.com

