Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Κινητήρα
Η εταιρία Τσοπελογιάννης προσφέρει έως 15 χρόνια γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του κινητήρα μετά την εγκατάσταση
του συστήματος υγραερίου - φυσικού αερίου. Η εγγύηση ισχύει από την πρώτη μέρα αδείας κυκλοφορίας με ελάχιστη
διάρκεια τα 5 έτη, ανεξαρτήτως παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων, και περιλαμβάνει κάλυψη για τα παρακάτω μέρη
του κινητήρα:

• Κυλινδροκεφαλή
• Ζύγοθρα
• Υδραυλικά ωστήρια
• Ελατήρια
• Εκκεντροφόρος
• Κουζινέτα
• Μπεκ βενζίνης
• Bαλβίδες εισαγωγής

• Βαλβίδες εξαγωγής
• Οδηγοί βαλβίδων
• Έδρες βαλβίδων εισαγωγής
• Έδρες βαλβίδων εξαγωγής
• Έμβολα
• Μπιέλες
• Πύροι
• Ασφάλειες

• Στροφαλοφόρο
• Αντριτριβικές ροδέλες
• Δακτυλίδια
• Σφόνδυλοι
• Φλάντζα κεφαλής
• Φλάντζα καπακιού βαλβίδων

EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Κινητήρα
1) Να τηρούνται και να έχουν τηρηθεί όλα τα service του κινητήρα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και να αναγράφονται στο επίσημο βιβλίο service.
2) Εφόσον προκύψει ή πιθανολογηθεί βλάβη σε κάποιο προβλεπόμενο στην εγγύηση μέρος του κινητήρα, θα πρέπει το όχημα να προσκομίζεται άμεσα στις εγκαταστάσεις μας,
όπου η Τεχνική Διεύθυνση της εταιρίας μας θα προβεί σε ενδελεχή έλεγχο του οχήματος. Εάν διαπιστωθεί ως αποκλειστική αιτία της βλάβης η χρήση του αερίου καυσίμου
(και εφόσον πληρούνται και οι λοιποί γενικοί και ειδικοί όροι εγγύησης) θα ενεργοποιείται η εγγύηση. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγύηση δεν θα ισχύει. Σε αυτή την
περίπτωση, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τον επανέλεγχο του οχήματος στις εγκαταστάσεις μας από εξωτερικό πιστοποιημένο πραγματογνώμονα επιλογής του
και δαπάναις του. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει δεύτερο, εξωτερικό και πιστοποιημένο πραγματογνώμονα επιλογής της και δαπάναις της. Εάν τα πορίσματα των
δύο πραγματογνωμόνων είναι κοινά στα βασικά τους σημεία, τότε για την Εταιρία θα υπερτερούν έναντι της γνωμάτευσης της Τεχνικής Διεύθυνσής της. Σε περίπτωση που
από τα εν λόγω πορίσματα προκύψει η χρήση αερίου καυσίμου ως αποκλειστική αιτία της βλάβης, η Εταιρία θα καταβάλει στον πελάτη ό,τι εκείνος κατέβαλε ως αμοιβή του
πιστοποιημένου πραγματογνώμονα που χρησιμοποίησε. Εάν τα πορίσματα παρουσιάζουν διαφορές, τότε η Εταιρία θα εμμείνει στην αρχική (απορριπτική) θέση της Τεχνικής
Διεύθυνσής της. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει δαπάναις του πραγματογνωμοσύνη μέσω του ΤΕΕ, το πόρισμα του οποίου (σε αυτή μόνο την
περίπτωση) θα γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτό από την Εταιρία. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ προκύψει η χρήση αερίου καυσίμου ως αποκλειστική αιτία της
βλάβης, τότε η Εταιρία θα επιστρέψει στον πελάτη, ό,τι εκείνος θα έχει καταβάλει και στον πρώτο πραγματογνώμονα και στο ΤΕΕ. Επισημαίνεται ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι η
χρήση αερίου καυσίμου αποτελεί την αποκλειστική αιτία βλάβης καλυπτόμενου μέρους του κινητήρα και εφόσον πληρούνται και οι λοιποί (γενικοί και ειδικοί) όροι εγγύησης,
η Εταιρία θα προβεί σε κατάλληλη επισκευή ή/και αντικατάσταση των βλαφθέντων μερών, βάσει της εύλογης κρίσης της και χρησιμοποιώντας γνήσια, ιμιτασιόν, καινούρια ή
μεταχειρισμένα, αλλά πάντοτε απολύτως κατάλληλα ανταλλακτικά, λαμβανομένης σε κάθε περίπτωση υπόψιν της παλαιότητας και της εν γένει κατάστασης και αξίας του οχήματος
κτλ. Πέραν των ως άνω παροχών της εγγύησης και των ως άνω και υπό τις ως άνω προϋποθέσεις αναφερομένων εξόδων του πελάτη (για τυχόν αμοιβές πραγματογνώμονα
και ΤΕΕ), η Εταιρία ουδεμία άλλη αξίωση του Πελάτη, βάσιμη ή πιθανολογούμενη, αναλαμβάνει να καλύψει (αμοιβές τρίτων, έξοδα μίσθωσης ταξί ή άλλου οχήματος, έξοδα
οδικής βοήθειας και μεταφοράς οχήματος με γερανό, έξοδα διαμονής, απολεσθέντα εισοδήματα, μείωση αξίας οχήματος, άλλη θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη κ.α.).
3) Απαλλαγή 600€ στην συνολική δαπάνη επισκευής του κινητήρα.
4) Για την ισχύ της παρούσης εγγύησης πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται όλοι οι όροι του παρόντος βιβλίου. Απαραίτητη κρίνεται και η χρήση εγκεκριμένου επιπρόσθετου
συστήματος λίπανσης των βαλβίδων, όπου η εγκατάσταση και η συντήρηση αυτού θα πρέπει να γίνονται στην εταιρία μας.

