ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση των προϊόντων της ΜP ισχύει για 2 έτη , αρχίζοντας από την ημερομηνία
τιμολόγησης. H MP εγγυάται την απόδοση των προϊόντων της αποκλειστικά και
μόνο σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούνται, τον προορισμό και την εφαρμογή
τους, όπως αυτά ορίζονται ρητά.
Η παραπάνω εγγύηση αφορά τα φωτιστικά που κατασκευάζονται από την ΜP.
Για τα led & τα led driver η εγγύηση είναι 3 ή 5 ετη.
Τυχόν αξιώσεις πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στην MP μαζί με ένα
αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς , πλήρες με ημερομηνία παράδοσης, περιγραφή
της βλάβης και τον αριθμό των προϊόντων που παρουσιάζουν πρόβλημα.
Η MP, σύμφωνα με την αδιαμφισβήτητη επιλογή της θα κανονίσει είτε την
επισκευή ή την αντικατάστασή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την
αξίωση.
Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων θα γίνονται δεκτές από την MP , μόνον
εφόσον προηγουμένως η επιστροφή έχει εγκριθεί γραπτώς, έχoυν διαβιβαστεί
σωστά και τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και με τη μεταφορά
προπληρωμένη.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα περαιτέρω έξοδα που μπορεί να προκύψουν
στον αγοραστή σαν συνέπεια της ελαττωματική κατάστασης των προϊόντων. Η MP
δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος της συλλογής των ελαττωματικών προϊόντων από
τους πελάτες (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απεγκατάστασής του) και
την προώθηση των προϊόντων προς αντικατάσταση τους.
Οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά του MP ρητά αποκλείεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• χρήση, συναρμολόγηση ή / και ακατάλληλη ή παράλογη χρήση τους , ή / και τη
μη σωστή συντήρησή τους
• σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας που προκαλείται από τις εργασίες
που πραγματοποιούνται στα προϊόντα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την
MP (π.χ. αποσυναρμολόγηση, μετατροπές, αντικαταστάσεις, κλπ)
• αν η ποιότητα και η απόδοση έχει παραβιαστεί από την προσθήκη των
εξαρτημάτων που δεν είναι εγκεκριμένα από MP
•σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλου εξαερισμού, σε περίπτωση υπερθέρμανσης
του προϊόντος από την θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του

• Για τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου από αλουμίνιο , σε περίπτωση διάβρωσης
που προκύπτει από χημικά , ζιζανιοκτόνα , λιπάσματα , νερό με χημικό
περιεχόμενο, εγκατάσταση σε μπετό χημικά ενεργό, εγκατάσταση σε
περιβάλλον διαβρωτικό. Τα φωτιστικά πρέπει να καθαρίζονται 2 φορές το μήνα
με καθαρό νερό , ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση της σκόνης και των
αλάτων στην επιφάνεια του φωτιστικού και κατά συνέπεια να αποφευχθεί η
διάβρωση. Στη βάση του φωτιστικού που στηρίζεται στο μπετόν, πρέπει
απαραιτήτως να μπει μονωτικό υλικό , όπως φύλλο πλαστικό ή άλλο, για να μη
μεταφέρεται η υγρασία του εδάφους στη βάση στήριξης του φωτιστικού.
Eπιπροσθέτως, στο κάτω μέρος της βάσης των φωτιστικών από χυτό αλουμίνιο , ο
εγκαταστάτης πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί κάποιο μονωτικό υλικό
( όπως πλαστικό φύλλο ή άλλο υλικό) , ώστε η υγρασία του εδάφους να μην
επηρεάσει τη βάση του φωτιστικού.
• Για τα inox φωτιστικά εξωτερικού χώρου, σε περίπτωση διάβρωσης που
προκύπτει από χημικά ( λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, άσβεστος κλπ ). Τα φωτιστικά
πρέπει να καθαρίζονται 2 φορές το μήνα με καθαρό νερό ( χωρίς επιθετικά
συστατικά ) , ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση της σκόνης και των αλάτων
στην επιφάνεια του φωτιστικού και κατά συνέπεια να αποφευχθεί η διάβρωση.
• Σε περίπτωση φυσικής φθοράς λόγω χρήσης, ή καταστροφής από μεταφορά
( όπως π.χ. σπάσιμο του γυαλιού ή του αλουμινίου κατά τη μεταφορά ή την
εγκατάσταση ) ή από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που δεν είναι στον άμεσο
έλεγχο του κατασκευαστή ή που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε
αναπάντεχο συμβάν. Ο πελάτης πρέπει να φροντίζει για την ασφάλιση των
προϊόντων για να καλυφθεί από αυτούς τους κινδύνους.
Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει και αντικαθιστά κάθε άλλη πιθανή ευθύνη που
απορρέει από τα προϊόντα που διατίθενται, ανεξάρτητα από πού. Συγκεκριμένα ο
αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, η μείωση των τιμών ή την ακύρωση
της σύμβασης.
Σε καμία περίπτωση δε θα είναι υπεύθυνη η MP για την έμμεση ζημιά ή απώλεια
κέρδους .
Τα δικαστήρια του Πειραιά είναι η μόνη αρμόδια δικαστική αρχή για επίλυση
τυχόν διαφορών.

