10 χρόνια εγγύηση

Για τα συστήματα μηχανισμών Roto ΝΤ
Όροι και χρόνος εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η ROTO προσφέρει δεκαετή
εγγύηση στα συστήματα
μηχανισμών κουφωμάτων Roto NT
προς όφελος των κατασκευαστών
που χρησιμοποιούν τους
μηχανισμούς ΝΤ στα κουφώματα
που κατασκευάζουν. Η εγγύηση
αυτή καλύπτει αποκλειστικά και
μόνο τους χρήστες ολοκληρωμένων
συστημάτων μηχανισμών Roto NT.

Η τοποθέτηση και η συντήρηση να
γίνεται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες
οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης
Roto.
Προϋπόθεση επίσης πέραν αυτού
είναι η αποδεδειγμένα σωστή και
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήση τους.
Εξαιρούνται από την εγγύηση τα
ηλεκτρονικά και μαγνητικά τμήματα
του μηχανισμού που τοποθετούνται
σε πόρτες εισόδου δημοσίων και
επαγγελματικών κτιρίων καθώς
επίσης και για πόρτες που είναι
για βιομηχανική χρήση.
Εξαιρούνται επίσης οι βλάβες
που προκαλούνται από τριτογενείς
παράγοντες.

Η εγγύηση ισχύει για τα σετ
των μηχανισμών που έχουν
αγοραστεί από 1η Ιανουαρίου
2008 και ουσιαστικά είναι η μέρα
που υπογράφεται το συμβόλαιο
με τον αγοραστή. Η εγγύηση
των δέκα ετών ισχύει από την
ημέρα αγοράς. Η εγγύηση αφορά
συνολικά την άψογη λειτουργία
όλων των επιμέρους τμημάτων
του μηχανισμού. Δεν αναφέρεται
σε φθορές που δεν επηρεάζουν
την σωστή και ασφαλή λειτουργία
των κουφωμάτων.

Αξίωση αποζημίωσης.
Σε περίπτωση χρήσης της
εγγύησης η Roto προσφέρει άμεση
αντικατάσταση των χαλασμένων
τεμαχίων, σε κάθε περίπτωση
όμως χωρίς έξοδα μεταφοράς και
τοποθέτησης.

Αποκλείονται επίσης από την
εγγύηση απαιτήσεις βελτίωσης και
αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς
από λανθασμένο χειρισμό. Αυτή η
εγγύηση δεν περιορίζει τα νομικά
δικαιώματα αυτού που επωφελείται
από αυτήν την εγγύηση απέναντι
στον πωλητή του.
Τα συστήματα ROTO NT
χρησιμοποιούνται σε κουφώματα:
• μονόφυλλα και δίφυλλα ανοιγόμενα

ανακλινόμενα.
• σε ξύλινα, συνθετικά και κουφώματα

•
•
•
•
•

•

αλουμινίου με σετ μεντεσέδων
Α, Ε5, Κ, R, V και Designo.
σε μονόφυλλα και δίφυλλα μόνο
ανοιγόμενα.
με χερούλια RotoLine και DecoLine.
και για κουφώματα εξειδικευμένων
απαιτήσεων υψηλής ασφάλειας.
χωρίς ηλεκτρική κίνηση και
ηλεκτρονικά κομμάτια.
χωρίς τα συστήματα σταθεροποίησης
ή περιορισμού της κίνησης των
φύλλων.
Τεχνικά κατασκευασμένο σύμφωνα
με τα διαγράμματα χρήσης και
οδηγιών τοποθέτησης της ROTO.
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