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Η Profelmnet εγγυάται ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στη συνέχεια δεν παρουσιάζουν ελάττωμα 

τόσο στο υλικό που τα απαρτίζει όσο και στην εργασία που εμπλέκεται στην συναρμολόγησή τους 

Κάθε τύπος προϊόντος καλύπτεται με συγκεκριμένη εγγύηση σύμφωνα με την παρακάτω λίστα: 

 

Ηλεκτρικοί Πίνακες: 10 Χρόνια 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η εγγύηση ισχύει για τα ως άνωθι αναφερθέντα προϊόντα τα οποία φέρουν ελάττωμα που οφείλεται σε 

υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ή σε λάθος συναρμολόγησή τους στο εργοστάσιο.  

Στην περίπτωση αυτή η Profelmnet, αφού διεκπεραιώσει τεχνικό έλεγχο των προϊόντων αυτών και 

πιστοποιήσει ότι το ελάττωμα προκύπτει από υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του προϊόντος 

ή σε λάθος συναρμολόγησής  του στο εργοστάσιο, οφείλει να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. 

Η ευθύνη και υποχρέωση της Profelmnet περιορίζεται στην αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος 

και δεν υποχρεούται να αναλάβει οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, βλάβη, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να 

προκλήθηκε από εξωγενείς παράγοντες.  

Η Profelmnet μετακυλύει πλήρως το καθεστώς της εγγύησης στους μεταπωλητές των προϊόντων της.   

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η εγγύηση δεν ισχύει για τις κάτωθι περιπτώσεις: 

Εάν τα προϊόντα της Profelmnet έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εκτός μηχανοκίνητων σκιαδίων, 

κουρτινών, οικιακών ρολών, ρολών καταστημάτων με γρίλιες, τέντας, πόρτας γκαράζ, οικιακής πόρτας 

εισόδου, και οθονών προβολής.  

Εάν η εγκατάσταση ή η χρήση των προϊόντων  δεν συμπίπτουν με τις γραπτές προδιαγραφές της 

Profelmnet, καθώς και τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί 
να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει το προϊόν  διαφορετικά, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Profelmnet.  
Εάν τα προϊόντα Profelmnet έχουν ανοιχθεί ή ξεμονταρισθεί χωρίς προηγουμένως να υπάρχει γραπτή 

άδεια από την Profelmnet. 

Εάν το ελάττωμα είναι συνέπεια 

A. φυσικού φαινομένου, όπως καταιγίδας, αστραπής, πτώση τάσης κλπ 

B. χρήση άλλου προϊόντος  εκτός της παραγωγικής και  εμπορικής δραστηριότητας της Profelmnet 

Γ.      ανθρώπινη επέμβαση, η οποία δεν υπόκειται στις οδηγίες εγκατάστασης 
 

Profelmnet Αυτοματισμοί ρολών, συρομένων, μπαρών και ανοιγόμενων πορτών 

 


