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ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ 

Όλα τα προϊόντα τθσ “AZURE” καλφπτονται από εγγφθςθ ενάντια ςε κάκε ελάττωμα ι ατζλεια που 

μπορεί να εμφανιςτεί ςτα υλικά ι τθν ποιότθτα καταςκευισ τουσ, εφόςον χρθςιμοποιοφνται υπό 

φυςιολογικζσ ςυνκικεσ ψυχαγωγίασ και αναψυχισ. Θ διάρκεια εγγφθςθσ για τα ψαροτοφφεκα είναι 

για τρία (3) ζτθ από τθν ςτιγμι τθσ αρχικισ αγοράσ, και καλφπτει τον μθχανιςμό καςζτασ και το ξφλινο 

ςϊμα για κάκε παραμόρφωςθ και αποκόλλθςθ των ξφλινων φφλλων καταςκευισ του. Για να ιςχφει θ 

εγγφθςθ, απαιτείται θ επίδειξθ τθσ νόμιμθσ απόδειξισ αγοράσ του προϊόντοσ ςτθν οποία αναγράφεται 

εμφανϊσ θ ακριβισ θμερομθνία αγοράσ του ι να ζχει πραγματοποιθκεί θ ζγκαιρθ θλεκτρονικι 

εγγραφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ “AZURE”. Κάκε απαίτθςθ γίνεται αποδεκτι μόνο με τθν επιςτροφι του 

ελαττωματικοφ προϊόντοσ. Επίςθσ, θ εγγφθςθ δεν καλφπτει αναλϊςιμα εξαρτιματα όπωσ λάςτιχα, 

ςχοινιά, βζργεσ, αλλά οφτε και ηθμιζσ που ζχουν προκλθκεί από ατφχθμα και κακι χριςθ του χριςτθ.    

Οι ανκρακολεπίδεσ τθσ “AZURE” καλφπτονται από εγγφθςθ ενάντια ςε ςπάςιμο τθσ λεπίδασ για 2 ζτθ 

από τθν ςτιγμι τθσ αρχικισ αγοράσ. Για να ιςχφει θ εγγφθςθ, απαιτείται θ επίδειξθ τθσ νόμιμθσ 

απόδειξθσ αγοράσ του προϊόντοσ ςτθν οποία αναγράφεται εμφανϊσ θ ακριβισ θμερομθνία αγοράσ 

του, ι να ζχει πραγματοποιθκεί θ ζγκαιρθ θλεκτρονικι εγγραφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ “AZURE”. Θ  

“AZURE” διατθρεί το δικαίωμα να αντικαταςτιςει ι όχι τισ λεπίδεσ φςτερα από ζλεγχο, βάςθ τθσ ηθμιάσ 

που ζχουν υποςτεί και του τρόπου που ζςπαςαν. Ζτςι κα κακοριςτεί εάν οι λεπίδεσ 

κακομεταχειρίςτθκαν ι εάν υπιρξε καταςκευαςτικό ελάττωμα. Γρατηουνιζσ, χτυπιματα, ςχιςίματα, 

δεν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ. Επίςθσ θ τοποκζτθςθ και ευκυγράμμιςθ τθσ λεπίδασ ςτο 

παπουτςάκι πρζπει να γίνεται με τρόπο ςωςτό, γι αυτό και θ “AZURE” αποδζχεται αιτιματα εγγφθςθσ 

μόνο για λεπίδεσ που ζχουν ςυναρμολογθκεί ςε παπουτςάκι από τθν ίδια τθν “AZURE”.  Κάκε 

απαίτθςθ γίνεται αποδεκτι μόνο με τθν επιςτροφι του ελαττωματικοφ προϊόντοσ.  

 

ΟΔΗΓΙΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΕΓΓΤΗΗ 

Οποιοδιποτε αίτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τθν αποςτολι του ελαττωματικοφ προϊόντοσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ “AZURE”. Αμζςωσ μετά τθσ παραλαβι του κα γίνεται εκτίμθςθ από τθν τεχνικι 

ομάδα τθσ “AZURE” κατά πόςο το ςυγκεκριμζνο προϊόν χρίηει επιςκευισ ι αν κα πρζπει να 

αντικαταςτακεί άμεςα από ζνα ολοκαίνουργιο ίδιο ι παραπλιςιο προϊόν/μοντζλο. Σε περίπτωςθ 

επιςκευισ ο χρόνοσ ολοκλιρωςισ τθσ μπορεί να  κυμανκεί ζωσ και τζςςερεισ (4) εβδομάδεσ, αναλόγωσ 

των εργαςιϊν επιςκευισ που κα απαιτθκοφν. 

Θ “AZURE” δεν αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν αποςτολι των ελαττωματικϊν προϊόντων πίςω 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. Θ ενζργεια αυτι βαραίνει εξολοκλιρου τον χριςτθ του όποιου ελαττωματικοφ 

προϊόντοσ. Εάν όμωσ τελικά το προϊόν ζχει κάποιο ελάττωμα που καλφπτεται από τουσ όρουσ εγγφθςθσ 

τθσ “AZURE”, τότε τα ζξοδα επιςτροφισ του ςτον ιδιοκτιτθ του, καλφπτονται από τθν “AZURE”. 

Θ “AZURE” ζχει κάκε δικαίωμα να αρνθκεί τθν κάλυψθ τθσ εγγφθςθσ ςε όςα προϊόντα δεν 

ςυνοδεφονται από το ςχετικό παραςτατικό αγοράσ τουσ ι εάν τα προϊόντα δεν ζχουν εγγραφεί μζςω 
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τθσ ιςτοςελίδασ, ι εάν οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςχετικά με το προϊόν είναι ατελείσ, 

δυςανάγνωςτεσ ι λανκαςμζνεσ.   

Για κάκε προϊόν (ι εξάρτθμα) που ζχει επιςκευαςτεί ι αντικαταςτακεί με καινοφργιο, θ αρχικι 
εγγφθςθ δεν επεκτείνεται πζρα από τθν περίοδο τθσ αρχικισ εγγφθςθσ, από τθν αρχικι θμερομθνία 
αγοράσ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι το προϊόν δεν καλφπτεται από καμία εγγφθςθ, ι απαιτεί 

επιπρόςκετεσ εργαςίεσ επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ (πζραν των προβλεπόμενων τθσ εγγφθςθσ), τότε θ 

“AZURE” ζχει κάκε δικαίωμα να μεταβάλλει το κόςτοσ εργαςιϊν τθσ.   

Πριν τθν επιςτροφι του όποιου προϊόντοσ προσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ “AZURE”, κα πρζπει να ζχει 

προθγθκεί ςχετικι επικοινωνία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι τθλεφϊνου, ζτςι ϊςτε να είναι 

ξεκάκαρθ θ φφςθ του προβλιματοσ/ελαττϊματοσ και ιδανικά να ζχουν αποςταλεί και ςχετικζσ 

διευκρινιςτικζσ φωτογραφίεσ. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για ψαροντοφφεκο, κα πρζπει 

να επιβεβαιωκεί ο μοναδιαίοσ ςειριακόσ αρικμόσ που φζρει ςτο πίςω μζροσ, αμζςωσ μετά τθν 

χειρολαβι. Το ίδιο ιςχφει και για τισ λεπίδεσ. Εφόςον διατεκοφν όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, κα 

δοκεί θ ςχετικι ζγκριςθ για τθν αποςτολι του προϊόντοσ προσ τθν “AZURE”. Ο χριςτθσ κα πρζπει να 

ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθσ ομάδα τθσ “AZURE” για τον τρόπο αποςτολισ και κα πρζπει να ςυμπεριλάβει 

μζςα ςτο επιςτρεφόμενο δζμα και ζνα αντίγραφο του αρχικοφ αποδεικτικοφ αγοράσ (εφόςον δεν είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι βάςθ του ιςτότοπου τθσ “AZURE”), μαηί με τα πλιρθ ςτοιχεία του 

(όνομα, τθλζφωνο, διεφκυνςθ αποςτολισ και θλεκτρονικό ταχυδρομείο).  

ΕΛΑΣΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΛΥΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΕΓΓΤΗΗ ΣΗ “AZURE” 

Κάκε ψαροντοφφεκο “AZURE” καλφπτεται από εγγφθςθ ενάντια ςε κάκε ελάττωμα ι ατζλεια που 

μπορεί να εμφανιςτεί ςτα υλικά ι τθν ποιότθτα καταςκευισ τουσ, εφόςον χρθςιμοποιοφνται υπό 

φυςιολογικζσ ςυνκικεσ ψυχαγωγίασ και αναψυχισ. Θ εγγφθςθ αυτι καλφπτει τον μθχανιςμό καςζτασ 

και το ξφλινο ςϊμα του ψαροντοφφεκου για παραμόρφωςθ και αποκόλλθςθ των ξφλινων φφλλων 

καταςκευισ του. Από το υπάρχον πρόγραμμα εγγφθςθσ τθσ “AZURE”, εξαιροφνται τα ακόλουκα 

ελαττϊματα ι ηθμιζσ. Συγκεκριμζνα δεν καλφπτονται: 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που προκλικθκαν από φυςιολογικι φκορά λόγω ανάρμοςτθσ, 
υπζρμετρθσ ι λανκαςμζνθσ λειτουργίασ και χριςθσ 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που προκλικθκαν από πεςίματα, πτϊςεισ, χτυπιματα με άλλα 
αντικείμενα ι βράχια κτλ. 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που προκλικθκαν από μθ ςωςτι ι ελλιπισ ςυντιρθςθ. 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που προκλικθκαν από μθ ςωςτι εφαρμογι των οδθγιϊν του εγχειριδίου 
ορκισ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που δεν ςχετίηονται με τθν ςωςτι λειτουργία του προϊόντοσ. 

 Γδαρςίματα, βακουλϊματα κτλ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια. 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που προκλικθκαν από χθμικζσ ουςίεσ, από τθν ζκκεςθ ςε υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ και παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςτον ιλιο. 
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 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που επιλκαν ωσ αποτζλεςμα τροποποιιςεων ι αλλοιϊςεων του 
προϊόντοσ, χωρίσ ςχετικι ζγκριςθ του καταςκευαςτι. 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που επιλκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ μθ ςυμβατϊν εξαρτθμάτων (πχ 
ακατάλλθλθ βζργα) 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ που επιλκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ υπερβολικά μεγάλων 
φορτίων που ξεπερνάνε τισ προτεινόμενεσ τιμζσ του καταςκευαςτι 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ  ςτον μθχανιςμό ςκανδάλθσ που προζκυψαν από το χτφπθμα τθσ βζργασ 
μζςα ςτο μθχανιςμό κατά τθν προςπάκεια μανδάλωςθσ τθσ βζργασ ςτο μθχανιςμό.  

 Όλα τα εξαρτιματα που μποροφν να υποςτοφν φυςιολογικι φκορά (λάςτιχα, βζργεσ, 
ςχοινοκαμπάνεσ, μθχανιςμόσ καςζτασ μετά από υπερβολικι χριςθ) δεν καλφπτονται από 
καμία εγγφθςθ. 
 

Όλεσ οι λεπίδεσ  “AZURE” καλφπτονται από πρόγραμμα εγγφθςθσ ςε περίπτωςθ που ςπάςουν εφόςον 

χρθςιμοποιοφνται υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ ψυχαγωγίασ και αναψυχισ. Από το υπάρχον 

πρόγραμμα εγγφθςθσ τθσ “AZURE”, εξαιροφνται τα ακόλουκα ελαττϊματα ι ηθμιζσ. Συγκεκριμζνα δεν 

καλφπτονται: 

 Ελαττϊματα, Ηθμιζσ ι Σπάςιμο λεπίδων που δεν ζχουν ςυναρμολογθκεί ςε παπουτςάκια από 
τθν ίδια τθν “AZURE” 

 Ελαττϊματα, Ηθμιζσ ι Σπάςιμο λεπίδων που προκλικθκαν από πεςίματα, πτϊςεισ, χτυπιματα 
με άλλα αντικείμενα ι βράχια κτλ. 

 Ελαττϊματα, Ηθμιζσ ι Σπάςιμο λεπίδων που δεν ςχετίηονται με τθν ςωςτι λειτουργία του 
προϊόντοσ. 

 Γδαρςίματα, ςχιςίματα, κτλ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια. 

 Ελαττϊματα ι Ηθμιζσ ι Σπάςιμο λεπίδων που προκλικθκαν από χθμικζσ ουςίεσ, από τθν 
ζκκεςθ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςτον ιλιο. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΗ «AZURE» 

Θ “AZURE” δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ για ατυχιματα, τραυματιςμοφσ ι ηθμιζσ οι οποίεσ 

μποροφν να προκλθκοφν άμεςα ι ζμμεςα τόςο προσ τον χριςτθ όςο και προσ τρίτουσ, περιουςίεσ ι 

ηϊα εξαιτίασ τθσ χριςθσ του προϊόντοσ αυτοφ. Εφόςον δεν ακολουκοφνται πιςτά όλεσ οι 

προειδοποιιςεισ, τα μζτρα αςφαλείασ, οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και τα εγχειρίδια, 

ενδζχεται να προκφψουν ςοβαρά ατυχιματα, τραυματιςμοί ι ακόμθ και κάνατοι για τα οποία θ 

“AZURE” δεν φζρει καμία ευκφνθ. 

Θ “AZURE” δεν φζρει ευκφνθ για ατυχιματα του χριςτθ, άλλων προςϊπων, περιουςιϊν ι ηϊων τα 

οποία προκαλοφνται από όπλα τα οποία ζχουν αλλοιωκεί, ζχουν υποςτεί μετατροπζσ, 

χρθςιμοποιοφνται λανκαςμζνα, δεν ςυντθροφνται ςωςτά, λειτουργοφν εκτόσ διαδικαςιϊν αςφαλείασ, 

ζχουν υποςτεί ηθμιζσ ι ςυνδυάηονται αδόκιμα με μθ ςυμβατά υλικά και παρελκόμενα. 

Θ “AZURE” δεν προχωράει ςε καμία αποηθμίωςθ τθσ όποιασ δυςχεροφσ κατάςταςθσ προκλθκεί λόγω 
ανικανότθτασ ορκισ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ ι τθσ όποιασ πικανισ επιπρόςκετθσ 
δαπάνθσ προκφψει ενϊ το προϊόν βρίςκεται ςε φάςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ.   
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Θ “AZURE”  δεν είναι υπεφκυνθ για καμία ςυμφωνία, γραπτι ι προφορικι, πζραν αυτισ που αποτελεί 
μζροσ τθσ “Διλωςθσ Εγγφθςθσ”. 
 
Θ πλιρθσ ευκφνθ τθσ “AZURE” περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν επιςκευι ι αντικατάςταςθ του 
ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. 

 


