
SCUBAJET 

Εγγύηση 
Η εταιρεία SCUBAJET GmbH, Rosenbergstraße 6, 9020 Klagenfurt, Αυστρία παρέχει τους 
ακόλουθους όρους εγγύησης: Εγγυόμαστε στον τελικό αγοραστή ενός προϊόντος SCUBAJET ότι 
δεν έχει ελαττώματα υλικού και κατασκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου και υπό τους όρους 
που αναφέρονται παρακάτω.

Οποιεσδήποτε απαιτήσεις από τον τελικό αγοραστή για οποιαδήποτε δαπάνη για την επισκευή 
ενός σφάλματος υλικού ή κατασκευής θα διευθετούνται από την SCUBAJET. Οι απαιτήσεις 
μπορεί να μην περιλαμβάνουν ή να μην καλύπτουν παρεπόμενα έξοδα αξίωσης εγγύησης ή άλλες 
οικονομικές ζημίες (π.χ. έξοδα ρυμούλκησης, τηλεπικοινωνιών, διατροφής, διαμονής, απώλειας 
κερδών, απώλειας χρόνου κ.λπ.). Εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερη περίοδος από την εθνική 
και υπερεθνική νομοθεσία, η εγγύηση για το SCUBAJET (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται) θα είναι ένα έτος μετά την αγορά, ενώ η εγγύηση για τις 
μπαταρίες είναι 12 μήνες.

 

Οι πελάτες πρέπει να υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση εγγύησης εντός αυτής της χρονικής 
περιόδου και πρέπει να υποβάλουν ένα αντίγραφο του λογαριασμού που δείχνει την ημερομηνία 
αγοράς. Η SCUBAJET αποφασίζει εάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα επισκευάζονται ή 
αντικαθιστόνται. Οι διανομείς και οι έμποροι που επισκευάζουν ένα SCUBAJET δεν έχουν καμία 
εξουσία να κάνουν νομικά δεσμευτικές δηλώσεις εκ μέρους της SCUBAJET.

 

Η SCUBAJET δικαιούται να αρνηθεί την εγγύηση στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

• κανονική φθορά και παράλειψη τακτικής συντήρησης

• η εγγύηση δεν υποβλήθηκε σωστά (ιδιαίτερα αδυναμία επικοινωνίας με την SCUBAJET πριν από 
την αποστολή των εμπορευμάτων, μη προσκόμιση πλήρως συμπληρωμένου πιστοποιητικού 
εγγύησης και απόδειξης αγοράς),


• το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα,

• δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες ασφάλειας, λειτουργίας και φροντίδας στο εγχειρίδιο,

• το προϊόν τροποποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο ή προστέθηκαν εξαρτήματα και αξεσουάρ 
που δεν επιτρέπονται ή συνιστώνται ρητά από την SCUBAJET, προηγούμενες υπηρεσίες ή 
επισκευές δεν πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από την SCUBAJET ή 
χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά.


Εκτός από τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν την εγγύηση, ο πελάτης έχει επίσης νομικά 
δικαιώματα εγγύησης που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς με τον αντιπρόσωπο, τα οποία 
δεν παρακωλύονται από αυτήν την εγγύηση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας εγγύησης αποτελεί προϋπόθεση για την ικανοποίηση τυχόν 
εγγύησης. Πριν από την αποστολή οποιουδήποτε φαινομενικά ελαττωματικού εμπορεύματος, 
απαιτείται ο συντονισμός της παράδοσης με τη SCUBAJET ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Η 
SCUBAJET θα εκδώσει έναν αριθμό RMA.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση info@techgadget.gr. Παρακαλούμε κατανοήστε 
ότι δεν μπορούμε να χειριστούμε προϊόντα για τα οποία δεν έχουμε ειδοποιηθεί και ως εκ τούτου 
θα αρνηθούμε να δεχθούμε την παράδοση.

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς διεθνών μεταφορών 
αεροπορικώς (IATA) και οδικώς – ειδικά για την αποστολή μπαταριών ιόντων λιθίου – και τυχόν 
τελωνειακούς κανονισμούς/δασμούς. Η SCUBAJET δεν ευθύνεται για τυχόν παραβιάσεις αυτών 
των κανονισμών από οποιονδήποτε πελάτη που αποστέλλει διεθνώς.

Για να ελέγξουμε μια εγγύηση και να την επεξεργαστούμε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας: Για την 
επιστροφή του SCUBAJET, συνιστούμε να διατηρήσετε την αρχική συσκευασία SCUBAJET. Εάν 
αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί συσκευασία που αποκλείει ζημιές κατά 
τη μεταφορά (καθώς οι ζημιές κατά τη μεταφορά δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση). Είμαστε 
διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγύησης – 
απλώς επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email info@techgadget.gr.


