Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα
Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο
Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με ΑΦΜ 997546081
(ΔOY Ηλιούπολης) όπως εκπροσωπείται νόμιμα (η «Εταιρεία»), παρέχει
τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κινητήρα του κατωτέρω
οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις
συμφωνίες της παρούσας:

1. Στοιχεία οχήματος
Μάρκα:
Μοντέλο:
Τύπος κινητήρα:
Ημερομηνία πρώτης άδειας:
Χιλιόμετρα:

2. Στοιχεία Συστήματος Υγραεριοκίνησης
Μάρκα:
Μοντέλο:
Ημερομηνία Εγκατάστασης:

3. Στοιχεία κατόχου οχήματος
Επώνυμο :
Όνομα :
Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Ε-mail :

4. Διάρκεια Εγγύησης
Η διάρκεια εγγύησης ορίζεται για τρία (3) έτη από την ημερομηνία
τοποθέτησης του συστήματος υγραεριοκίνησης, χωρίς κανένα
χιλιομετρικό περιορισμό.
Ως ημέρα τοποθέτησης του συστήματος υγραεριοκίνησης ορίζεται η
μέρα έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου / Δελτίου Πώλησης / Δελτίου
Παροχής Υπηρεσιών από την Εταιρεία.
Οποιαδήποτε εργασία ή αντικατάσταση ανταλλακτικών εντός εγγύησης
δεν ανανεώνει τον χρόνο εγγύησης.

5. Κάλυψη Εγγύησης
Η Εγγύηση καλύπτει, σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα ή του
συστήματος υγραεριοκίνησης, την δωρεάν επισκευή και δωρεάν
αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών του κινητήρα που
επηρεάζονται από την χρήση του υγραερίου και αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω:







Βαλβίδες εισαγωγής
Βαλβίδες εξαγωγής
Έδρες βαλβίδων εξαγωγής
Έδρες βαλβίδων εισαγωγής
Οδηγοί βαλβίδων εισαγωγής
Οδηγοί βαλβίδων εξαγωγής







Τσιμουχάκια βαλβίδων εισαγωγής
Τσιμουχάκια βαλβίδων εξαγωγής
Φλάντζα κεφαλής*
Τσιμούχα εκκεντροφόρου εισαγωγής
Τσιμούχα εκκεντροφόρου εξαγωγής

(*Εγγύηση στην Φλάντζα κεφαλής θα δίνεται μόνο σε αυτοκίνητα που
έχουν λιγότερα από 120.000 χλμ και αφού έχει πραγματοποιηθεί
αλλαγή του αντιψυκτικού και έλεγχος του κυκλώματος ψύξης, με το
κόστος να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.)
Για όλα τα εξαρτήματα θα πραγματοποιείται έλεγχος από τους
μηχανικούς της Εταιρείας, για τυχόν βλάβες, πριν από την εγκατάσταση
του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση βλάβης το εξάρτημα
δεν θα καλύπτεται από την Εγγύηση.
Κανένα άλλο εξάρτημα του κινητήρα αλλά και του αυτοκινήτου, εκτός
από τα παραπάνω, δεν καλύπτεται από την συγκεκριμένη εγγύηση.
Η Εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει την ζημιά του κινητήρα
αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας τα εξαρτήματα του κινητήρα που
έχουν φθαρεί, με καινούργια ανταλλακτικά, γνήσια ή άλλων
καταξιωμένων οίκων κατασκευής ανταλλακτικών, μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, το οποίο θα εξαρτάται πάντα από την διαθεσιμότητα
των ανταλλακτικών στην αγορά.

6. Υποχρεώσεις Κατόχου Οχήματος
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της Εγγύησης είναι η τήρηση από
τον κάτοχο του οχήματος του προγράμματος αυτοσυντήρησης, τόσο για
το σύστημα υγραεριοκίνησης που θα του υποδειχτεί από την Εταιρεία,
όσο και των υπολοίπων service του αυτοκινήτου, π.χ. λάδια, μπουζί,
φίλτρα, βαλβολίνες, φρένα, χειρόφρενο, δίσκο-πλατό κτλ.
Η συντήρηση του συστήματος υγραεριοκίνησης θα γίνεται, στο
συνεργείο της Εταιρείας, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του
συστήματος υγραεριοκίνησης, που θα τοποθετείται στο όχημα, και θα

γνωστοποιείται από την αρχή της Εγγύησης στον κάτοχο του οχήματος.
Κατά τη διάρκεια της Εγγύησης όλα τα καλυπτόμενα από την Εγγύηση
μέρη που παρουσιάζουν βλάβη θα επισκευαστούν ή θα
αντικατασταθούν δωρεάν για την αποκατάσταση της ομαλής
λειτουργίας του κινητήρα στα πλαίσια που ορίζουν οι προδιαγραφές
του κατασκευαστή.
Τα service του οχήματος θα γίνονται στο συνεργείο της Εταιρείας όπως
καθορίζονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου και σε
συνεννόηση με τον κάτοχο του οχήματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του οχήματος δεν συντηρεί τον
κινητήρα ή/και το εγκατεστημένο από την Εταιρεία σύστημα
υγραεριοκίνησης, όπως αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα απόρριψης κάθε αιτήματος κάλυψης δωρεάν επισκευής ή
αντικατάστασης ελαττωματικών μερών.
Η συντήρηση του συστήματος υγραεριοκίνησης πρέπει να γίνεται, κατά
τα ανωτέρω, στο συνεργείο της Εταιρείας και θα αποδεικνύεται με την
επίδειξη του σφραγισμένου βιβλιαρίου service ή του σχετικού
τιμολογίου και εντολών επισκευής της Εταιρείας, όπου θα
αναγράφονται η ημερομηνία και η περιγραφή της συντήρησης.
Η εγγύηση δεν θα έχει ισχύ, όταν δεν θα αποδεικνύεται, ως άνω, ότι το
όχημα έχει κάνει τα συμφωνηθέντα service στο συνεργείο της
Εταιρείας.
Δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της Εγγύησης, οποιαδήποτε
μετατροπή ή μεταβολή του κινητήρα ως προς την ισχύ και τα
εξαρτήματα. Οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να θέσει σε δυσλειτουργία
το σύστημα υγραεριοκίνησης και ακυρώνει την Εγγύηση.

7. Λοιποί Όροι Εγγύησης
Η Εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από ατύχημα,
πρόσκρουση του οχήματος, πτώση αντικειμένων στον κινητήρα, εισροή

νερού στον κινητήρα ή στα ηλεκτρικά μέρη, ακατάλληλα καύσιμα ή από
χρήση μη εγκεκριμένων λιπαντικών ή άλλων αναλώσιμων.
Οι τιμές των service αλλά και των επισκευών του οχήματος, πέραν των
όσων καλύπτονται από την Εγγύηση, θα κυμαίνονται στα πλαίσια της
αγοράς και θα συμφωνούνται νωρίτερα με τον πελάτη.
Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει αυτοκίνητο
αντικατάστασης στον πελάτη κατά την διάρκεια της επισκευής του
οχήματος του.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μακριά από τις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να
αποζημιώσει τον πελάτη για τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος στο
συνεργείο της, αλλά και καμία υποχρέωση δεν έχει για έξοδα διαμονής
σε ξενοδοχεία και έξοδα μεταφοράς των επιβατών του οχήματος.
Ο κάτοχος της εγγύησης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την
εγγύηση και να μην έχει καμία υποχρέωση αλλά και καμία αξίωση από
την Εταιρεία.
Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σε θέματα που αφορούν την
παρούσα Εγγύηση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

