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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

Οι γεννήτριες BORMANN PRO, BORMANN, NAKAYAMA PRO και ΚUMATSUGEN έχουν 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει η Δ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα 
θεσπισμένα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα. 

Για τις γεννήτριες της εταιρείας Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. παρέχεται περίοδος εγγύησης 12 
μηνών για επαγγελματική χρήση και 24 μηνών για ερασιτεχνική χρήση. Το χρονικό διάστημα 
ισχύος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Αποδεικτικό 
δικαιώματος εγγύησης, αποτελεί το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). 

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν καλύπτει τη σχετική δαπάνη ανταλλακτικών και εργασίας 
εάν και εφόσον δε συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού. 

Σε περίπτωση που η επισκευή θα πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας, η δαπάνη 
μεταφοράς (από και προς) βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα. 

Οι γεννήτριες αποστέλλονται για την επισκευή τους στην εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μέσο μεταφοράς. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 

1) Εξαρτήματα που φθείρονται φυσιολογικά από τη χρήση τους (ρόδες, χειρολαβές, μπουζί
και λοιπά). 
2) Γεννήτριες που έχουν υποστεί ζημίες από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. 
3) Γεννήτριες με ελλιπή συντήρηση η φροντίδα.
4) Βλάβες από υπέρβαση του μέγιστου φορτίου ή της μέγιστης διάρκειας συνεχόμενης
λειτουργίας με βάση τις προδιαγραφές κάθε μοντέλου, όπως αναγράφονται στο εγχειρίδιο 
χρήσης. 
5) Γεννήτριες που έχουν δοθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
6) Αποθήκευση του μηχανήματος για μεγάλο διάστημα με καύσιμο.
7) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση ή κακή εγκατάσταση.
8) Βλάβη που προέρχεται από λάθος μίξη καύσιμου με λάδι.
9) Βλάβη που οφείλεται σε κακής ποιότητας καύσιμο ή λιπαντικό.
10) Βλάβη από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος.
11)Γεννήτριες που έχουν υποστεί τροποποιήσεις – αλλαγές ή έχουν ανοιχτεί από μη
εξουσιοδοτημένο συνεργείο. 
12) Γεννήτριες που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τη δωρεάν αντικατάσταση του εξαρτήματος που έχει 
κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Σε περίπτωση έλλειψης ανταλλακτικού, η 
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης της γεννήτριας με άλλο αντίστοιχο μοντέλο. 
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Μετά τη διεκπεραίωση της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης 
της γεννήτριας. 

Ανταλλακτικά ή εργαλεία που αντικαθίστανται, παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας. 

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο εγγύησης επισκευής 
ή βλαβών, δεν ισχύουν.  

Για την εγγύηση αυτή ισχύει το ελληνικό δίκαιο. 

Η εταιρεία Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη 
που δείξατε αγοράζοντας προϊόντα από τη πλούσια γκάμα μας. 

Αντικατάσταση ανταλλακτικού με χρέωση επισκευής, καλύπτεται από 1 χρόνο εγγύηση 
καλής λειτουργίας, με προϋπόθεση  την τήρηση των όρων εγγύησης.

Αντικατάσταση ανταλλακτικού με χρέωση επισκευής, καλύπτεται από 1 χρόνο εγγύηση 
καλής λειτουργίας, με προϋπόθεση την τήρηση των όρων εγγύησης.




