ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
•

Εγγυώμεθα ότι ο κινητήρας είναιι καινουργής και αμεταχείριστος, σύγχρονης
κατασκευής και λειτουργίας, χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα.

1, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η διάρκεια εγγύησης ορίζεται στα 2 (∆ΥΟ) χρόνια από την ημέρα παράδοσης του κινητήρα.
Ως ημέρα παράδοσης ορίζεται η ημέρα έκδοσης του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή του ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ της εταιρείας KAΠΕΛΟΣ DIESELS A.E.
2, ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση καλύπτει σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα την δωρεάν επισκευή και δωρεάν
αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών μερών του κινητήρα για την διάρκεια των 2 ετών.
Κατά την διάρκεια της εγγύησης όλα τα μέρη που παρουσιάσουν βλάβη θα επισκευαστούν ή θα
αντικατασταθούν δωρεάν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του κινητήρα στα
πλαίσια που ορίζουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Η εγγύηση καλύπτεται μετά την γραπτή ειδοποίηση της εταιρείας ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E. ως
επίσημου αντιπροσώπου της ΥΑΝΜΑR και της JOHN DEERE στην Ελλάδα από τον αγοραστή
πριν από την λήξη της εγγύησης.
Η ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E θα ορίσει τον τρόπο, τον τόπο και τον μηχανικό που θα
αποκαταστήσει την βλάβη του κινητήρα.
Οποιαδήποτε εργασία ή αντικατάσταση ανταλλακτικών εντός εγγύησης δεν ανανεώνει τον χρόνο
εγγύησης
3, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Ο αγοραστής του κινητήρα υποχρεούται με δικό του κόστος να συντηρεί τον κινητήρα
ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΑΝΜΑR ή
JOHN DEERE που παραδίδεται με κάθε κινητήρα.

Το εγχειρίδιο χρήσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κινητήρα και απαιτείται για την ομαλή
και ασφαλή χρήση του κινητήρα.
Η συντήρηση πρέπει να γίνεται με υλικά (π.χ. λάδια – φίλτρα – ιμάντες – ανόδια – αντιψυκτικό
κλπ) προδιαγραφών όπως αναφέρονται στο ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ και να γίνεται στα
χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
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Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από την εταιρεία μας ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της
εταιρείας μας ή από συνεργεία επιλογής σας κατόπιν επαφής με την εταιρεία μας προκειμένου να
τους δοθούν οδηγίες (δωρεάν πληροφόρηση) για την ορθή συντήρηση του κινητήρα.
Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει ασφάλεια στον χειριστή του κινητήρα – αξιοπιστία – μεγάλη
διάρκεια ζωής.
Η συντήρηση αποδεικνύεται με αντίστοιχο δελτίο πώλησης – δελτίου παροχής υπηρεσιών από το
συνεργείο προς τον αγοραστή όπου αναφέρονται η ημερομηνία – περιγραφή της συντήρησης –
ώρες λειτουργίας που έγινε η συντήρηση – ο αριθμός του κινητήρα.
4, ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εφόσον ο αγοραστής δεν συντηρεί τον κινητήρα όπως αναφέρεται παραπάνω, στις
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η εταιρεία ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E. διατηρεί το δικαίωμα
απόρριψης κάθε αιτήματος κάλυψης δωρεάν επισκευής σε εγγύησης από τον αγοραστή του
κινητήρα σε περίπτωση βλάβης κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από ατύχημα – πτώση αντικειμένων
στον κινητήρα – θραύση εξαρτημάτων από την μεταφορά ή κατά την εγκατάσταση του κινητήρα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή εγκατάσταση του κινητήρα
(π.χ. υπερθέρμανση λόγω κακού αερισμού – κακή ευθυγράμμιση – εισροή νερού από την
εξάτμιση – νερά στα ηλεκτρικά μέρη κλπ.)
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλα καύσιμα ή νερά στα
καύσιμα.
Ως κατάλληλο καύσιμο ορίζεται το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων.
Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημία (σωματικό ατύχημα – απώλεια εισοδήματος – ζημία
άλλων αντικειμένων, ζώων, μηχανημάτων κλπ) μπορεί να προκληθεί εξαιτίας βλάβης του
κινητήρα. Περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην αποκατάσταση της βλάβης του κινητήρα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει διάβρωση που προέρχεται από ηλεκτρόλυση ή σπηλαίωση (εφ όσον δεν
αντικαθίστανται τα προστατευτικά ανόδια) ή από την χρήση μη εγκεκριμένου αντιψυκτικού.
∆εν επιτρέπεται κατά την διάρκεια της εγγύησης οποιαδήποτε μετατροπή ή μεταβολή του
κινητήρα ως προς:
• Tην ισχύ.
• Tα εξαρτήματα του κινητήρα.
• Την μεταβολή της κλίμακας στροφών του κινητήρα είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω
(ρελαντί).
• Η προσθήκη εξαρτημάτων στον κινητήρα.
• Μεταβολή ή προσθήκη του ηλεκτρικού συστήματος και της καλωδίωσης.
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Οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή και ακυρώνει την εγγύηση.
Οι μπαταρία(ες) για την εκκίνηση των κινητήρων πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για την
εκκίνηση των κινητήρων και ξεχωριστή(ες) μπαταρία(ες) για την τροφοδοσία των συσκευών του
πλοίου οι οποίες δεν πρέπει να εκφορτίζουν την (ις) μπαταρία (ες) των κινητήρων.
Ειδικά στην περίπτωση κινητήρων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψεκασμού καυσίμου
βλάβες των ηλεκτρονικών δεν καλύπτονται αν δεν υπάρχουν ξεχωριστές απομονωμένες
μπαταρίες για α) την εκκίνηση και β) την τροφοδοσία του πλοίου.
Η πρόσβαση στον κινητήρα προκειμένου να γίνουν εργασίας εντός εγγύησης πρέπει να
είναι ευχερής.
Η πρόσβαση στον κινητήρα γίνεται με ευθύνη του αγοραστή. Η μεταφορά και η πρόσβαση δεν
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του τεχνικού που θα εκτελέσει τις εργασίες
αποκατάστασης της βλάβης. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας αποφασίσει ότι υπάρχει κίνδυνος
για τον τεχνικό θα πρέπει ο αγοραστής να μεταφέρει τον κινητήρα σε ασφαλές σημείο.
Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του τεχνικού στο μηχανοστάσιο του πλοίου λόγω περιορισμένου
χώρου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αφαιρέσει τους κινητήρες από το σκάφος προκειμένου να
επισκευαστούν οι κινητήρες με δική του επιβάρυνση.
Αρμόδια για κάθε επίλυση διαφοράς σε θέματα που αφορούν την εγγύηση του κινητήρα
είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τύπος Κινητήρα
Αρ. Κινητήρα
Τύπος Ρεβέρσας
Μείωση Ρεβέρσας
Αρ. Ρεβέρσας
Hμερομηνία Αγοράς
•

τύπος και ο αριθμός του κινητήρα είναι απαραίτητα στοιχεία για την εύκολη
και ακριβή προμήθεια ανταλλακτικών από την εταιρεία μας.
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