Πληροφορίες για την Εγγύηση των προϊόντων “Arrow Sheds LLC”
Σας εγγυόµαστε ότι το υπαίθριο κτίριο αποθήκευσης µας δεν θα αποτύχει
λόγω διάβρωσης που προκαλείται από την οξείδωση του υλικού.
Θα αντικαταστήσουµε οποιοδήποτε µέρος βρεθεί να έχει διαβρωθεί από
σκουριά υπό κανονική χρήση και συντήρηση εντός της περιόδου αυτής.
Για να είναι σε ισχύ η εγγύησή σας, το κτίριο πρέπει να διατηρείται
σύµφωνα µε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Κατόχου.
Με την εγγραφή της αποθηκης σας στην ιστοσελίδα µας, η Arrow Sheds LLC
εγγυάται στον αρχικό ιδιοκτήτη ότι τα προϊόντα υπαίθριας αποθήκευσης µας
είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα στο υλικό και την κατασκευή.
Η Arrow Sheds LLC θα στείλει ανταλλακτικά δωρεάν, στις περιπτώσεις που
βρεθεί κάποιο ανταλλακτικό ελαττωµατικό ή να λείπει µέσα από τη
συσκευασία.
Η περίοδος εγγύησης είναι ανά κατηγορία:
• GOOD: αποθήκες και κτίρια standard ηλεκτρο-γαλβανισµένου χάλυβα
φέρουν περιορισµένη εγγύηση 10 ετών.
• BETTER: αποθήκες και κτίρια γαλβανισµένα εν θερµώ (Premium HDG
STEEL ™) έχουν περιορισµένη εγγύηση 15 ετών.
• BEST: αποθήκες και κτίρια ηλεκτρο-γαλβανισµένου χάλυβα µε επίστρωση
βινυλίου (Premium HDG STEEL ™ & VINYL COATED STEEL ™), έχουν
περιορισµένη εγγύηση 15 ετών.
• COMMERCIAL: αποθήκες και κτίρια γαλβανισµένα εν θερµώ (Premium HDG
STEEL ™ ) φέρουν περιορισµένη εγγύηση 20 ετών.
• SPECIALTY: µπαούλα αποθήκευσης και άλλα εξειδικευµένα προϊόντα
γαλβανισµένα εν θερµώ (Premium HDG STEEL ™) έχουν περιορισµένη
εγγύηση 10 ετών.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις βλάβες που συµβαίνουν κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης του προϊόντος και δεν επεκτείνεται στην
αλλαγή του χρώµατος που προκύπτει λόγω της έκθεσης του προϊόντος στις
κανονικές καιρικές συνθήκες, βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση ή
αµέλεια, εµπορική χρήση, µη τήρηση των οδηγιών συναρµολόγησης και του
εγχειρίδιου χρήσης (συµπεριλαµβανοµένων της σωστής αγκύρωσης της
αποθήκης ή του κτιρίου), βάψιµο, στοιχεία της φύσης, και άλλες αιτίες που
είναι πέρα από τον έλεγχο της Arrow Sheds LLC. Αποθήκευση χηµικών
πισίνας και χρήση πεπιεσµένου επεξεργασµένου ξύλου για το δάπεδο θα
προκαλέσουν διάβρωση του χάλυβα που δεν θα καλύπτονται από την
εγγύηση. Η εγγύηση είναι άκυρη αν το προϊόν έχει τροποποιηθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο. Σε καµία περίπτωση η Arrow Sheds LLC δεν είναι
υπεύθυνη για τυχαίες ή παρεπόµενες ζηµιές.
Θα πρέπει κανονικά να απαιτηθεί η απόδειξη αγοράς ή άλλο αποδεικτικό της
ηµεροµηνίας της αρχικής αγοράς πριν εφαρµοστεί η υπηρεσία της εγγύησης.
Σε καµία περίπτωση η Arrow Sheds LLC δεν αναλαµβάνει το κόστος της
αποσυναρµολόγησης του προϊόντος, το κόστος των δαπέδων, των
κατασκευών εργασίας, ή οποιαδήποτε άλλα συναφή έξοδα. Η Arrow Sheds
LLC διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει φωτογραφική απόδειξη του

ελαττώµατος του προϊόντος για να βοηθήσει, προσδιορίζοντας την έκταση
της βλάβης και ενίσχυσης των προσπαθειών ελέγχου ποιότητας των
προϊόντων της.
Η Arrow Sheds LLC διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ή να αλλάξει τα
µέρη/τµήµατα που απαρτίζουν τα προϊόντα. Εάν ένα µέρος/τµήµα δεν
παράγεται πλέον ή δεν είναι διαθέσιµο, η Arrow Sheds LLC θα το
αντικαταστήσει µε κάποιο υποκτάστατο µέρος/τµήµα που µπορεί να είναι
συµβατό και διαθέσιµο.

