Πιστοποιητικό Εγγύησης
2 ΕΤΩΝ

ΤΑΤΟΪΟΥ & ΑΙΓΙΝΗΣ 4, 144 54 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ • ΤΗΛ.: 210 280 1000 • FAX: 210 28 53 444
Ιδιοκτήτης
Αυτοκινήτου :
ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Διεύθυνση :
Περιοχή / Τ.Κ. :
Τηλ. / Κιν. / e-mail :
Μάρκα αυτοκινήτου / Μοντέλο :
Έτος / Χλμ. :
Πινακίδα :
Κωδ. Χρώματος :
Ημερ. Επισκευής :
Περιγραφή της επιδιορθωμένης ζώνης :

( Σφραγίδα )
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΒΑΦΗΣ 2 ΕΤΩΝ

• Ξεφλούδισμα ή σκάσιμο του χρώματος και/ή άλλων στρωμάτων του χρώματος.
• Σκασίματα ή σπασίματα.
• Απώλεια γυαλάδας, λόγω σκασίματος και σπασίματος, θαμπώματος του φιλμ.
• Οποιοδήποτε ελάττωμα βαφής που οφείλεται σε ελαττωματικά προϊόντα βαφής
και που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των εγκεκριμένων προϊόντων.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ EΛATTΩMATA ΣΤΗ ΒΑΦΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:

• Ματτάρισμα, κιμωλίαση ή απώλεια γυαλάδας που προκλήθηκε από λάθος φροντίδα, χρήση γυαλόχαρτων
για το γυάλισμα, καθαριστικά ή από πλύσιμο με πάρα πολύ πίεση.
• Ελάττωμα της βαφής λόγω κακής χρήσης, ατυχημάτων, όξινη βροχή, έκθεση στον ήλιο
ή άλλες φυσικές επιδράσεις.
γδαρσίματα και σημάδια από πετρούλες κατά τη χρήση του οχήματος.
• Ατυχήματα,
• Βαφές που κάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή άλλος πέραν του φανοβαφείου
και χρησιμοποιεί άλλες διαδικασίες από τις στάνταρντ.
• Επισκευές που γίνονται πάνω από ήδη επισκευασμένες περιοχές χωρίς τρίψιμο μέχρι τη γυμνή λαμαρίνα.
• Επισκευές που γίνονται σε πλαστικά τα οποία δεν ήταν βαμμένα σαν μέρος του αρχικού κύκλου επισκευών.
• Παράπονα που γίνονται για μέρη του αυτοκινήτου που δεν παρουσιάζονται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης.
Στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα, παρακαλείστε όπως φέρετε το όχημα σας μαζί με την εγγύηση,
στο πιστοποιημένο φανοβαφείο μας, το οποίο πραγματοποίησε την επισκευή, για έλεγχο και μία αξιολόγηση.
Μονό το πιστοποιημένο φανοβαφείο μπορεί να πραγματοποιήσει τις επισκευές μέσω της εγγύησης. Εάν το
ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση, θα επισκευαστεί χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση παραπόνου
που προβάλλεται στο πιστοποιημένο φανοβαφείο ο τρόπος για την διευθέτηση της αποκατάστασης ζημιάς
μέσα από την εγγύηση δεν δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να καθυστερήσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε
πληρωμή στο φανοβαφείο. Οποιαδήποτε μη πληρωμή ή μη ολοκληρωμένη πληρωμή καθιστά αυτή την εγγύηση άκυρη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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