
QYSEA FIFISH 

Εγγύηση 


Όροι και προϋποθέσεις.


Η Qysea εγγυάται ότι κατά τη στιγμή της αποστολής όλα τα 
προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο υλικό και 
την κατασκευή και θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που 
καθορίζεται στη βιβλιογραφία του προϊόντος. Η αποδοχή από 
τον πελάτη θα θεωρείται πάντα ότι πραγματοποιήθηκε εντός 
72 ωρών από την παράδοση. Η Qysea παρέχει περιορισμένη 
εγγύηση στον αρχικό αγοραστή για όλα τα ελαττώματα στην 
αρχική κατασκευή και το υλικό υπό κανονική εμπορική χρήση 
και σέρβις, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου για 2 
χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, με τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις και προϋποθέσεις:

• Η Qysea πρέπει να ειδοποιείται αμέσως (εγγράφως) για 
οποιοδήποτε ύποπτο ελάττωμα και, εάν ενημερωθεί από 
την Qysea, ο εξοπλισμός που υπόκειται σε ελάττωμα θα 
επιστραφεί από τον πελάτη στην Qysea, μέσω ενός 
κατάλληλου τρόπου μεταφοράς και θα πληρωθεί το 
ναύλο. 

• Εάν ο εξοπλισμός σας αποδειχθεί ελαττωματικός για 
οποιονδήποτε λόγο (εκτός από αυτούς που αναφέρονται 
στους περιορισμούς παρακάτω), θα επισκευαστεί ή θα 
αντικατασταθεί κατά την κρίση της Qysea, χωρίς χρέωση, 
εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής και διακίνησης. 

• Όλη η αλληλογραφία που αφορά την παρούσα εγγύηση 
πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της πρωτότυπης 
απόδειξης πώλησης. 

• Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τη χρήση ενοικίασης. 
• Οι επισκευές που πραγματοποιούνται βάσει αυτής της 

εγγύησης δεν θα παρατείνουν την περίοδο της εγγύησης 
• Αυτή η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για 

τον αρχικό αγοραστή. 



• Οποιαδήποτε πλημμύρα ή ζημιά, για οποιονδήποτε λόγο, 
που προκαλείται από την πλημμύρα ενός σφραγισμένου ή 
υδατοστεγούς χώρου με δακτύλιο Ο δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση. Όλα τα σφραγισμένα προϊόντα με δακτύλιο 
Ο υποβάλλονται σε εκτεταμένη εργοστασιακή δοκιμή 
πίεσης πριν από την αποστολή και την παράδοση και ως εκ 
τούτου είναι εγγυημένη ότι θα σφραγιστούν και θα 
λειτουργήσουν όταν αποστέλλονται από το εργοστάσιο. 

• Η Qysea ούτε η ADITECH δεν θα ευθύνονται για 
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών 
που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την πώληση ή τη 
χρήση του προϊόντος. 

• Η Qysea ούτε η ADITECH δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
τυχόν απώλεια φωτογραφιών ή αδυναμία λήψης εικόνων 
ακόμα και αν αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργία ή διαρροή 
του περιβλήματος. 

• Όλο το φινίρισμα βαφής, ο καλλυντικός αποχρωματισμός 
επιφανειών, η βαφή πούδρας ή οι ραφές υλικών που 
έχουν πελεκηθεί, καταστραφεί ή δεν έχουν σπείρωμα 
λόγω χρήσης του πελάτη δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση. 

• Η Qysea δεν εγγυάται κανένα προϊόν για αισθητικά 
φινιρίσματα. Ζητήματα με φινίρισμα επιφάνειας που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση. 

• Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει και μπορεί να ακυρωθεί 
εντελώς σε περίπτωση τυχαίας ζημιάς, κατάχρησης, 
υπερφόρτισης της μπαταρίας, πλημμύρας λόγω αμέλειας, 
παραβίασης, έλλειψης φροντίδας και συντήρησης, 
ακατάλληλης αποθήκευσης ή μη εξουσιοδοτημένης 
συντήρησης. 

• Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει και μπορεί να ακυρωθεί 
εντελώς εάν ο εξοπλισμός δεν έχει εγκατασταθεί και 
τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεχνικά 
πρότυπα και προδιαγραφές και για τον σκοπό που 
σχεδιάστηκε το σύστημα. 



• Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που έχουν προκληθεί 
από μη τήρηση των συνιστώμενων διαδικασιών 
εγκατάστασης ή συντήρησης. Ή βλάβες που προκύπτουν 
από κανονική φθορά, λανθασμένη λειτουργία, πυρκαγιά, 
εισροή νερού, ζημιά από κεραυνούς ή διακυμάνσεις στην 
τάση τροφοδοσίας των οχημάτων ή από οποιεσδήποτε 
άλλες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν μετά την 
παράδοση που είναι εκτός ελέγχου της Qysea. 
( Σημείωση:Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ένα 
ελάττωμα έχει προκληθεί από ασυμβατότητες 
απομόνωσης.) 

• Αυτή η εγγύηση εξαιρεί συγκεκριμένα έλικες, πρόσδεση, 
θόλους, κορδόνια, συνδέσμους, δακτυλίους O, μοχλό ή 
άλλες συνθήκες που προκύπτουν από κακή χρήση και 
αμέλεια. 

• Η εγγύηση δεν καλύπτει τη μεταφορά προσωπικού και τις 
ημερήσιες αποζημιώσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε 
επισκευή ή αντικατάσταση. 

• Τροποποιήσεις ή επισκευές από οποιονδήποτε άλλο εκτός 
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Qysea ή Τμήμα 
Σέρβις της ADITECH θα ακυρώσουν την εγγύηση. 

• Κάθε προϊόν εξετάζεται προσεκτικά και ελέγχεται πριν 
αποσταλεί. Θα πρέπει επομένως να ελέγχεται οπτικά και 
λειτουργικά αμέσως μόλις παραληφθεί. Εάν ούτως ή 
άλλως είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να υποβληθεί 
αξίωση στον courier και η Qysea να ειδοποιηθεί για τη 
ζημιά.

• Εάν ο εξοπλισμός δεν καλύπτεται από εγγύηση ή εάν 
διαπιστωθεί ότι το σφάλμα οφείλεται σε κακή χρήση, η 
επισκευή θα χρεωθεί στον πελάτη,και μια εκτίμηση που 
υποβάλλεται για έγκριση πελάτη πριν από την έναρξη των 
επισκευών 

• Με την αγορά αυτού του προϊόντος συμφωνείτε και 
κατανοείτε ότι σε καμία περίπτωση η Qysea, οι διανομείς 
ή οι έμποροι λιανικής της, δεν θα φέρουν ευθύνη για 
τυχόν σωματικούς τραυματισμούς που προκύπτουν από 
τη λειτουργία του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία είτε άμεση, 



έμμεση, τυχαία ή αποθετική, ακόμη και αν η Qysea ή η 
ADITECH ενημερώνεται για τέτοιες ζημιές. 

• Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία άμεση, έμμεση, 
τιμωρητική,ειδικές επακόλουθες ζημιές ή οποιεσδήποτε 
ζημιές που προκύπτουν από ή συνδέονται με την κακή 
χρήση αυτού του προϊόντος


