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ΟΡΟΙ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ. 

Σκοπός  των όρων είναι να μην εξαπατηθεί  ή έχει οικονομική ζημία ο καταναλωτής ή ο κατασκευαστής. 

Τα προϊόντα ανθρακονημάτων είναι ιδιαίτερα προϊόντα. Αποδίδουν το μέγιστο  , είτε αυτό είναι κάμψη , 

ελαστικότητα ,επαναφορά ή ακαμψία ,σταθερότητα και αντοχή. Μπορούν να γρατζουνιστούν , χτυπηθούν 

,ταλαιπωρηθούν , χωρίς να πάθουν ζημιά. Δεν χρειάζονται συντήρηση και επισκευάζονται  με πολύ καλά 

αποτελέσματα. Όλα τα προϊόντα ανθρακονημάτων μας έχουν συριακό αριθμό και μπορείτε να μας ρωτήσετε 

ότι χρειάζεστε.   Όλα τα προϊόντα μας μας , μπαίνουν σε φούρνο ,υπό πίεση και αυξημένη θερμοκρασία ώστε 

να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά τους. 

Ωστόσο πρέπει να προσέξετε. 

Είναι σωστό να έχουν περάσει τουλάχιστον 10 ημέρες από την κατασκευή τους , όταν χρησιμοποιηθούν . 

Μην εκθέτετε το προϊόν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία από 60 βαθμούς κελσίου.  

Να μην δέχονται στατικές δυνάμεις που μπορεί να τα στραβώσουν , ειδικά όταν τα βλέπει ο ήλιος. 

Μην τα ζεστάνετε με πιστολάκι ,μην τα τρίψετε , μην τα βάψετε. Για μικροεπισκευέςεπικοινωνήστε μαζί μας. 

Μην περπατάτε με τις λεπίδες . Βαθιές εκδορές μπορεί να μειώσουν την μακροζωία τους. 

Αν  του δημιουργήσετε ρήγμα ( όχι γρατζουνιά ) επικοινωνήστε εμμέσως μαζί  μας. 

Το προϊόν  που παρουσιάζει οποιοδήποτε κατασκευαστικό πρόβλημα , αντικαθίσταται χωρίς επιβάρυνση 

του ιδιοκτήτη.  

Προϊόντα που βρίσκονται σε καταστήματα , έχουν περάσει από την διαλογή μας και είναι άριστα. 

Προϊόντα που έχουν επαγγελματική χρήση , καλύπτονται από την εγγύηση συμβιβαστικά. 

Προϊόντα κακοποιημένα , καλύπτονται από την εγγύηση συμβιβαστικά. 

Όταν το ρήγμα στην λεπίδα συμβεί  στο τελείωμα της  , υπεύθυνος είναι ο χρήστης και η εγγύηση δεν τον 

καλύπτει. Όταν το ρήγμα είναι στην αρχή της λεπίδας , δηλαδή προς το πέλμα  , υπεύθυνος είναι ο 

κατασκευαστής . Η λεπίδα αντικαθίσταται , ακριβώς η ίδια , και  ο χρόνος εγγύησης ξεκινά από την αρχή. 

Για την επιλογή της σκληρότητας της  λεπίδας  και το μήκος του όπλου , συζητήστε με τον πωλητή. 

Ως παράγοντες στην επιλογή σκληρότηταςτης λεπίδας ,θεωρούνται το βάρος του δύτη , το  βάθος  που 

επισκέπτεται  , ο τρόπος ψαρέματος , και η εξέλιξη που μπορεί να έχειο δύτης  σύντομα. 

Ως παράγοντες στην επιλογή  μήκους  των  όπλων ,και θα πρέπει να υπολογιστεί ,  θεωρούνται  το πολύ μεγάλο 

ενεργό μήκος οπλίσματος  και η άνετη κίνηση και περιστροφή των όπλων. 

Τυχόν ταχυδρομικό κόστος  από τον χρήστη του προϊόντος , προς εμάς  επιβαρύνει τον αγοραστή . 

Για να ισχύει η εγγύηση , πρέπει  κατά την πώληση ,ο πωλητής ή ο αγοραστής να στείλουν e-mail στην 

διεύθυνση info@sportapollon.gr ,φωτοτυπία  του  παραστατικού πώλησης οποιουδήποτε ποσού και τον 

αριθμό του προϊόντος . Στην αντίθετη περίπτωση , ως ημερομηνία πώλησης θα θεωρείτε η ημερομηνία όπου 

το προϊόν έφυγε από εμάς. 
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