
ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DAYCO 

Η εγγύηση στα προϊόντα Dayco διαρκεί δύο χρόνια από την ημερομηνία 

εγκατάστασής τους.  

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο ελάττωμα κατασκευής του προϊόντος, η 

Dayco σύμφωνα με την κρίση της αναλαμβάνει την επιστροφή του αντιτίμου ή την 

αντικατάσταση του προϊόντος  εντός αρμόζοντος χρονικού διαστήματος. 

Η Dayco επωμίζεται τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης του υπό αλλαγή νέου 

προϊόντος, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση αποζημίωσης. 

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:  

 το ελάττωμα μπορεί να αποδοθεί σε κοινή φθορά, που προέκυψε από τη 

χρησιμοποίηση του προϊόντος για την προκαθορισμένη χρήση μετά από 

αριθμό χιλιομέτρων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζει ο 

κατασκευαστής του οχήματος και με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα 

στην κίνηση εξαρτήματα της μετάδοσης ισχύος βρίσκονται σε κατάσταση 

κανονικής λειτουργίας ή  

 τα άλλα εξαρτήματα της μετάδοσης ισχύος του οχήματος, εξαιτίας 

ανεπαρκούς ή λανθασμένης συντήρησης, έχουν προκαλέσει το ελάττωμα 

του προϊόντος ή     

 το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την προκαθορισμένη χρήση: δεν 

έχει εφαρμοστεί στο/α μοντέλο/α κινητήρα που υποδεικνύεται/ονται 

στον κατάλογο, έχει χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες ανταγωνιστών κλπ. ή  

 το προϊόν δε έχει εγκατασταθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή του οχήματος για το συγκεκριμένο μοντέλο και/ή τις 

οδηγίες που έχει εσωκλείσει η ίδια η Dayco μέσα στο προϊόν ή  

 το προϊόν δεν έχει διατηρηθεί, μεταφερθεί ή χειριστεί με το σωστό τρόπο. 

ή  

 σε περίπτωση ατυχήματος. 

Εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση του ελαττώματος, ο λιανοπωλητής ή ο 

τεχνικός που κάνει την εγκατάσταση, πέρα από το να στείλει στην Dayco το 

ελαττωματικό προϊόν ή να επιτρέψει την εξέτασή του από τους τεχνικούς της, θα 

πρέπει να παρέχει γραπτώς στην Dayco τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 είδος/ κωδικός προϊόντος 

 ημερομηνία συναρμολόγησης τους προϊόντος, χιλιόμετρα του οχήματος 

τη στιγμή της συναρμολόγησης και τη στιγμή της παρουσίασης του 

ελαττώματος  



 στοιχεία του οχήματος (μοντέλο, κυβικά, κωδικός κινητήρα, χρονιά 

κατασκευής ) 

 έγγραφα που αποδεικνύουν την αγορά του προϊόντος (τιμολόγιο ή 

απόδειξη) 

 όνομα και διεύθυνση του τελικού καταναλωτή 

 περιγραφή του ελαττώματος που παρουσιάστηκε  

 αναφορά της ανωμαλίας από τον τελικό πελάτη. 

Στην περίπτωση που ο λιανοπωλητής ή ο τεχνικός εγκατάστασης δεν 

φροντίσει να αποστείλει μέσα στα προαναφερθέντα χρονικά όρια την  

τεκμηρίωση και/ ή τις απαιτούμενες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 

πληροφορίες, η παρεχόμενη εγγύηση δεν θα έχει εφαρμογή και επομένως η 

Dayco δεν θα μπορεί να θεωρηθεί με κανένα τρόπο υπεύθυνη για το ελάττωμα 

που παρουσιάστηκε. 

   


