
    

 

 
Η Thetford BV προσφέρει στους τελικούς χρήστες των προϊόντων της εγγύηση τριών ετών. 
Στην περίπτωση δυσλειτουργίας εντός της περιόδου εγγύησης, η Thetford θα 
αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος 
αντικατάστασης, το εργατικό κόστος για την αντικατάσταση των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων ή/και το κόστος των ίδιων των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει την Thetford. 
 
Τα ανταλλακτικά και παρελκόμενα που αγοράζονται καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους. 
Τυχόν κόστος συναρμολόγησης ή/και εργασιών δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 
 

1. Για να υποβληθεί κάποια αξίωση σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, ο χρήστης 
πρέπει να φέρει το προϊόν σε κάποιον Συνεργάτη Σέρβις της Thetford. Η αξίωση θα 
αξιολογηθεί επί τόπου. 

2. Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά την επισκευή που γίνεται στα πλαίσια της 
εγγύησης καθίστανται ιδιοκτησία της Thetford. 

3. Η παρούσα εγγύηση δεν προκαταλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας του καταναλωτή. 

4. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
για εμπορικούς σκοπούς. 

5. Οι αξιώσεις με βάση την εγγύηση που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες δεν θα γίνονται αποδεκτές: 

• Έγινε λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του 
εγχειριδίου 

• Το προϊόν δεν εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 
• Έγιναν τροποποιήσεις επί του προϊόντος 
• Το προϊόν επισκευάστηκε αλλά όχι από εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Σέρβις 

της Thetford 
• Ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός προϊόντος έχει παραβιαστεί ή αφαιρεθεί 
• Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω κακής χρήσης 

 
Παρακαλώ, σημειώστε: 
- Μπορείτε να βρείτε τους εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Σέρβις της Thetford με 
τον εντοπιστή αντιπροσώπων στον ιστότοπο.  
- Όταν δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Σέρβις στην χώρα όπου βρίσκεστε, 
επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία της Thetford πριν από οποιαδήποτε εξωτερική 
εκτίμηση.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές, το γραφείο της Thetford θα καθορίσει την προσέγγιση για την 
επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος καθώς και το σχετικό κόστος εκ των 
προτέρων. 
Όταν δεν τηρείται η προσέγγιση αυτή, η Thetford επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 
απορρίψει την αξίωση στα πλαίσια της εγγύησης καθώς και το σχετικό κόστος. 
 

 

  

http://www.thetford-europe.com/dealers-service-centres/?country=Greece
http://www.thetford-europe.com/thetford/offices/

