
 
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
Προτότυπο έγγραφο 

για 

- Έγχρωµα (µε µεµβράνη) συνθετικά προφίλ κουφωµάτων – 
 

Η Schüco International KG (ακολούθως Schüco) εγγυάται στους πελάτες της 
για διάρκεια 

5 Ετών, µε χρήση στην κατηγορία χωρών 1* και 2 Ετών, για χρήση στην κατηγορία χωρών 2* 
 

την χρωµατική σταθερότητα και χηµική αντοχή των προφίλ που προµηθεύει, υπό τους ακόλουθους όρους: 

 
 

Χρωµατική Σταθερότητα 
Ελεγµένες σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 513, οι επιφάνειες των προφίλ κατά την κανονική χρήση σε σύγκριση 
µε νέα προφίλ δεν παρουσιάζουν  µεγαλύτερες µεταβολές από το επίπεδο 3 της κλίµακας του γκρι, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 105-A03, και συνεπώς συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της RAL-GZ 716.  

 
 

Χηµική Αντοχή 
Τα προφίλ µε µεµβράνη χρωµατισµού είναι ανεπηρέαστα έναντι Αλειφατικής βενζίνης, όπως π.χ. Βενζίνη 
καθαρισµού, καθώς και ενάντια κοινών καθαριστικών του εµπορίου, µή λειαντικά και διαλυτικά καθαριστικά υλικά.  
 
* Ισχύει, η κατά την χρονική στιγµή της σύµβασης Αγοράς, ισχύουσα έκδοση της Schüco-Αξιολόγησης χωρών.  

 
Αυτήν µπορείτε να την ζητήσετε απ’ ευθείας απο την Schüco ή να την βρείτε κάτω απο: 
http://www.schueco.com/ks-garantien 

 
Όροι Εγγύησης 
Αυτή η Εγγύση ισχύει αποκλειστικά για κατά την αποστολή µή εµφανή ελατώµατα. Οι καθορισµένες οδηγίες 
κατασκευής και επεξεργασίας της Schüco πρέπει να τηρούνται.  
 
Η Εγγύηση ξεκινάει µε την παράδοση του εµπορεύµατος στον πελάτη και λήγει αυτόµατα µετά το πέρας του 
χρόνου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης δεν επεκτείνεται και δεν ξεκινάει εκ νέου µετά απο επισκευή ή αλλαγή 
τεµαχίων στο πλαίσιο των επιδόσεων εγγύησης. 
 
Αξιώσεις εγγύησης θα πρέπει αµέσως – το αργότερο εντός 7 ηµερών – αφότου γίνουν γνωστές, να υποβάλονται 
γραπτώς στην Schüco, µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα. 
 
Αν η Schüco αναγνωρίσει γραπτώς - µετά απο έλεγχο - την περίπτωση εγγύησης, τότε µετά απο δική της επιλογή 
θα παράσχει µια η περισσότερες απο τις επόµενες επιδόσεις: Επισκευή επι τόπου, νέα αποστολή ενός τουλάχιστον 
ίδιας αξίας προφίλ ή επιστοφή των εξόδων ή συµµετοχή σε αυτά.  
 
Οι εγγυήσεις περιορίζονται στο ανώτατο ποσό των 50.000 € ανα περίπτωση εγγύησης.  
Επιπλέον αξιώσεις, µε βάση αυτή την εγγύηση, αποκλείονται. Οποιεσδήποτε νοµικές απαιτήσεις παραµένουν 
ανεπηρέαστες. Οι αξιώσεις εγγύησης δεν είναι µεταβιβάσιµες σε τρίτα µέρη. 
 
Όσον αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο και τα αρµόδια δικαστήρια, ισχύουν και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
σχετικής σύµβασης πώλησης. 
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