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Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός προϊόντος Aurora®, ενός από τους πλέον προηγμένους φωτοβολταϊκούς μετατροπείς δικτύου που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. 

Η POWERΗ POWERΗ POWERΗ POWER----ONE INC. ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤONE INC. ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤONE INC. ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤONE INC. ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ    ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΣΣΣ    ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:ΟΘΕΣΕΙΣ:ΟΘΕΣΕΙΣ:ΟΘΕΣΕΙΣ: 

 
ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Πωλητής εγγυάται ότι τα Προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται από τον ίδιο, μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης, είναι απαλλαγμένα υλικών ή 

κατασκευαστικών ελαττωμάτων και ότι λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω: 

a) Οι κεντρικοί μετατροπείς που πωλούνται και εγκαθίσταται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία έχουν εγγύηση εξήντα έξι (66) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Αν κατά 

τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου οιαδήποτε από τις εν λόγω συσκευές δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που ορίζει ο Πωλητής, η συσκευή επισκευάζεται ή 

αντικαθίσταται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή. Η εν λόγω εγγύηση δεν ισχύει (α) για συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τον Πωλητή, (β) για συσκευές οι οποίες έχουν 

επιδιορθωθεί ή τροποποιηθεί από τρίτους, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την κρίση του τελευταίου, προκάλεσε δυσλειτουργίες ή (γ) σε περίπτωση συσκευών που υπέστησαν ζημία 

λόγω αμέλειας, ατυχήματος ή βλάβης σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες από τον πωλητή ή λόγω ακατάλληλης χρήσης, συντήρησης ή αποθήκευσης ή εξαιτίας άλλης εσφαλμένης χρήσης 

της συσκευής.  

b) Τα String Combiners που πωλούνται και εγκαθίσταται στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία έχουν εγγύηση εξήντα έξι (66) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.  Αν κατά τη 

διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου οιαδήποτε από τις εν λόγω συσκευές δε συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που ορίζει ο Πωλητής, η συσκευή επισκευάζεται ή 

αντικαθίσταται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή. Η εν λόγω εγγύηση δεν ισχύει (α) για συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τον Πωλητή, (β) για συσκευές οι οποίες έχουν 

επιδιορθωθεί ή τροποποιηθεί από τρίτους, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την κρίση του τελευταίου, προκάλεσε δυσλειτουργίες ή (γ) σε περίπτωση συσκευών που υπέστησαν ζημία 

λόγω αμέλειας, ατυχήματος ή βλάβης σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες από τον πωλητή ή λόγω ακατάλληλης χρήσης, συντήρησης ή αποθήκευσης ή εξαιτίας άλλης εσφαλμένης χρήσης 

της συσκευής.  

c)  Οι μετατροπείς string (σειρών) που πωλούνται και εγκαθίσταται στη Βόρεια Αμερική έχουν εγγύηση εκατόν είκοσι έξι (126) μηνών, , , , στην Ευρώπη και την Ασία οι τριφασικοί μετατροπείς 

έχουν εγγύηση εκατόν είκοσι έξι (126) μηνών ενώ οι μονοφασικοί μετατροπείς για εξήντα έξι (66) μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής 

περιόδου οιαδήποτε από τις εν λόγω συσκευές δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που ορίζει ο Πωλητής, η συσκευή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται κατά τη διακριτική 

ευχέρεια του Πωλητή. Η εν λόγω εγγύηση δεν ισχύει (α) για συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τον Πωλητή, (β) για συσκευές οι οποίες έχουν επιδιορθωθεί ή τροποποιηθεί 

από τρίτους, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την κρίση του τελευταίου, προκάλεσε δυσλειτουργίες ή (γ) σε περίπτωση συσκευών που υπέστησαν ζημία λόγω αμέλειας, ατυχήματος ή 

βλάβης σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες από τον πωλητή ή λόγω ακατάλληλης χρήσης, συντήρησης ή αποθήκευσης ή εξαιτίας άλλης εσφαλμένης χρήσης της συσκευής.  

d) Για εξαρτήματα, επί μέρους τμήματα και ανταλλακτικά που πωλούνται από τον προμηθευτή, η υποχρέωση εγγύησης του προμηθευτού θα συνεχισθεί για τους επόμενους είκοσι τέσσερις 

( 24 ) μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν τα εξαρτήματα παρακολούθησης λειτουργίας ((PVI-AEC-EVO; PVI-DESKTOP; Radio Module for 

PVI-DESKTOP; RS232/485 PC Adapter; RS485 to USB/RS232 PC Adapter; RS485 to MODBUS Adapter for String and Central Inverter; Power Management Unit PMU) για τα οποία η 

υποχρέωση εγγύησης θα ισχύει για εξήντα ( 60 ) μήνες. 

e) Όσον αφορά τις συσκευές ή τα εξαρτήματα τα οποία δεν κατασκευάζονται από τον Πωλητή, οι υποχρεώσεις του Πωλητή που απορρέουν από την εγγύηση, πρέπει να συμμορφώνονται 

και να περιορίζονται σύμφωνα με τους περαιτέρω όρους της εγγύησης τους οποίους ορίζει ο προμηθευτής για τον Πωλητή. Τα προϊόντα που αντικαθίστανται είναι καινούρια ή έχουν 

επιδιορθωθεί.  

f) Προϊόντα αντικατάστασης που αναφέρονται σε αυτή την εγγύηση, μπορεί να είναι καινούργια ή ανακατασκευασμένα, κατά απόλυτη επιλογή του πωλητή. Οι υποχρεώσεις εγγύησης του 

πωλητή σε σχέση με τέτοια αντικαθιστόμενα προϊόντα, θα είναι συναφείς με τους αρχικούς όρους εγγύησης που καλύπτουν το σχετικό προϊόν που προβλέπεται να αντικατασταθεί. 

g) Οι προαναφερθείσες εγγυήσεις δεν καλύπτουν: 

I. βλάβες που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά θύελλας, αστραπής, υπέρτασης ρεύματος, πυρκαγιάς, καταιγίδας, πλημμύρας, κλπ. 

II. βλάβες που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και μετέπειτα λειτουργίας ακατάλληλης ή μη σύμφωνης με τις οδηγίες του Πωλητή, 

περιλαμβανομένων ενδεικτικά ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού που οφείλεται σε ανεπαρκή ψύξη και μειωμένη κυκλοφορία του αέρα, ζημιών 

που προκλήθηκαν λόγω υπερβολικής παρουσίας ρύπων, ακαθαρσιών ή σκόνης που εισήλθαν στο εσωτερικό του Προϊόντος και ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας 

εγκατάστασης σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. 

III. βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, 

IV. βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας επιδιορθώσεων ή απόπειρων επιδιόρθωσης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, 

V. πληρωμές κόστους εργασίας, μεταφοράς, αφαίρεσης, εγκατάστασης, προσωρινής τροφοδοσίας, απώλειας παραγωγής (περιλαμβανομένης οιασδήποτε έκπτωσης, 

πληρωμής ή σχετικού οφέλους) ή για οιοδήποτε άλλο κόστος το οποίο προήλθε από εργασίες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, 

VI. αναλώσιμα υλικά οιουδήποτε Προϊόντος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά ασφαλειών, φίλτρων, ανεμιστήρων, κλπ, 

VII. στοιχεία του Προϊόντος τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του, περιλαμβανομένων ενδεικτικά διαφόρων αξεσουάρ, όπως για παράδειγμα κατεστραμμένες ή 

δυσανάγνωστες πινακίδες δεδομένων. 

h) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές εγγυήσεις και τη σχετική κάλυψη, επισκΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές εγγυήσεις και τη σχετική κάλυψη, επισκΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές εγγυήσεις και τη σχετική κάλυψη, επισκΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές εγγυήσεις και τη σχετική κάλυψη, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.powerεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.powerεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.powerεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.power----

one.com/support)one.com/support)one.com/support)one.com/support)  

I. Επιλογή 1 Επιλογή 1 Επιλογή 1 Επιλογή 1 ----    Επέκταση εγγύησηςΕπέκταση εγγύησηςΕπέκταση εγγύησηςΕπέκταση εγγύησης: Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μέσω εγγράφου παραρτήματος το οποίο θα επισυναφθεί στο παρόν, ότι η τυπική εγγύηση 

επεκτείνεται για ακόμη πέντε (5), δέκα (10), δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου έναντι επιπλέον πληρωμής ως ορίζεται στο 

παράρτημα. Οιοσδήποτε επιπλέον όρος εφαρμόζεται σύμφωνα με την εν λόγω επέκταση της εγγύησης πρέπει να συμμορφώνεται με όσα ορίζονται στο παράρτημα. 

II. Επιλογή 2 Επιλογή 2 Επιλογή 2 Επιλογή 2 ----    Ειδική εγγύηση (μόνο για κεντρικούς μετατροπείς)Ειδική εγγύηση (μόνο για κεντρικούς μετατροπείς)Ειδική εγγύηση (μόνο για κεντρικούς μετατροπείς)Ειδική εγγύηση (μόνο για κεντρικούς μετατροπείς): Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν, μέσω εγγράφου παραρτήματος το οποίο θα επισυναφθεί στο παρόν, 

ότι η τυπική εγγύηση δύναται να αλλάξει, βάσει των όσων ορίζονται στο παράρτημα για να καλύψει το χαμένο παραγωγή ενέργειας μέσω της επιστροφής, εάν η χρονική 

στιγμή της επιχείρησης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα δεν αποτελούν σε ποσοστό 97%, 98% ή 99,5% κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονικής διάρκειας ισχύος της 

εγγύησης συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων αυτής. Οιοσδήποτε επιπλέον όρος εφαρμόζεται σύμφωνα με την εν λόγω ειδική εγγύηση πρέπει να συμμορφώνεται 

με όσα ορίζονται στο παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση δεν τροποποιεί ή επηρεάζει την κατανομή του κινδύνου ή της απώλειας κατά την αποστολή.  

III. Επιλογή 3 Επιλογή 3 Επιλογή 3 Επιλογή 3 ----    Επέκταση της εγγύησης Επέκταση της εγγύησης Επέκταση της εγγύησης Επέκταση της εγγύησης ----    Συμφωνία προληπτικής συντήρησηςΣυμφωνία προληπτικής συντήρησηςΣυμφωνία προληπτικής συντήρησηςΣυμφωνία προληπτικής συντήρησης: Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μέσω εγγράφου παραρτήματος το οποίο θα επισυναφθεί 

στο παρόν ότι για τα Προϊόντα που καλύπτονται από την εν λόγω Συμφωνία, ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης. 

Οιοσδήποτε επιπλέον όρος εφαρμόζεται σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, πρέπει να συμμορφώνεται με όσα ορίζονται στο παράρτημα.  

Σημείωση: Ανεξάρτητα από την προαιρετική εγγύηση που θα αγοραστεί, θα ισχύει πάντα το παραπάνω σημείο V παράγραφος G σε ότι αφορά μετακίνηση ή μεταφορά, 

ενοικίαση ειδικών εργαλείων, αφαίρεση και εγκατάσταση της μονάδας με βλάβη που υπερβαίνει τις “φυσιολογικές” συνθήκες εγκατάστασης (εγκαταστάσεις επί εδάφους 

χωρίς να απαιτείται ανελκυστήρας, εγκαταστάσεις επί οροφής εύκολα προσβάσιμες χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση μερών της εγκατάστασης, καθιστώντας εύκολη την 

απεγκατάσταση του αντιστροφέα… ). Επιπλέον ο πελάτης θα είναι πάντοτε υπεύθυνος για να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης·  Σε καμία 

περίπτωση η Power-One δεν θα καταλογίζεται για αποζημίωση που σχετίζεται  με μη εκπληρωμένες υποχρεώσεις του πελάτη. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Οιοδήποτε λογισμικό παρέχεται υπό οιαδήποτε μορφή μαζί με το Προϊόν που κατασκευάστηκε από τον Πωλητή, παραχωρείται με άδεια στον Αγοραστή 

σύμφωνα με τις τυπικές άδειες του Πωλητή ή του προμηθευτή του. Αυτές οι άδειες παρέχονται μαζί με το παρόν για αναφορά. Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη λειτουργία του 
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λογισμικού άνευ παρουσίας σφαλμάτων ή διακοπών αλλά εγγυάται μόνο ότι κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης του Προϊόντος, το λογισμικό θα εκτελεί τις 

απαραίτητες λειτουργίες για την κανονική και συνήθη λειτουργία του Προϊόντος. Σε περίπτωση που το λογισμικό δεν συμμορφώνεται με όσα ορίζονται στην εγγύηση, ο 

Πωλητής, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα παράσχει μια ενημέρωση για τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης ή θα αντικαταστήσει το λογισμικό με μια πιο πρόσφατη 

έκδοση η οποία θα περιέχει τη διόρθωση. Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να παράσχει ενημερώσεις ή ελέγχους για κάποιο λογισμικό.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Οι εν λόγω αποκλεισμοί και περιορισμοί εφαρμόζονται σε όλες τις εγγυήσεις που προσφέρονται στον Αγοραστή και με κάθε σειρά. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Εκτός αν ορίζεται σαφώς σε ένα έγγραφο εγκριθέν από τον Πωλητή, ο 

προαναφερθείς δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση ή δεν φέρει ευθύνη για την εκτέλεση των όσων προαναφέρονται σχετικά με το πωληθέν Προϊόν ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή. 

Κατά παρέκκλιση των όσων αντιθέτων περιλαμβάνονται στο παρόν, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ) Ή ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή 

ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη ο Αγοραστής είναι αποκλειστική ευθύνη, συμβατική, εξ αδικοπραξίας (αμέλεια ή στική ευθύνη) ή εξ άλλου κινήτρου, του Πωλητή 

και των προμηθευτών του οιασδήποτε βαθμίδας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή με τις ενέργειες που σχετίζονται με το παρόν, όπως για παράδειγμα η χρήση οιουδήποτε προϊόντος το οποίο 

καλύπτεται ή παρέχεται σύμφωνα με τη Συμφωνία και δεν δύναται να υπερβεί την αξία του Προϊόντος, εξαρτήματος ή υπηρεσίας στην οποία στα οποία στηρίζεται αυτή η ευθύνη.  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όσον αφορά τα Πρότυπα Προϊόντος τα οποία παρέχονται από τον Πωλητή, ο Πωλητής πρέπει να υπερασπιστεί τον Αγοραστή έναντι οιασδήποτε άσκησης δίωξης σε 

περίπτωση που η κατηγορία βασίζεται σε ισχυρισμούς ότι το Προϊόν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα κατατεθέντα ή δικαιώματα εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει για τον Πωλητή μόνο στην περίπτωση που ο Αγοραστής έχει εξοφλήσει τις πληρωμές που υποδεικνύονταν και αν ο Πωλητής έχει ενημερωθεί εγκαίρως εγγράφως και έχει 

λάβει την έγκριση, τις πληροφορίες και την απαραίτητη βοήθεια με επιβάρυνση του Πωλητή για την υπεράσπιση. Σε περίπτωση που η χρήση του Προϊόντος από τον Αγοραστή συνδέεται με άσκηση 

δίωξης, ο Πωλητής, αναλαμβάνοντας το κόστος και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται (α) να παράσχει στον Αγοραστή την εξουσιοδότηση να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Προϊόν, (β) να 

τροποποιήσει το Προϊόν ώστε να μην παραβιάζει το νόμο, (γ) να αντικαταστήσει το Προϊόν με ένα Προϊόν που συμμορφώνεται με το νόμο ή (δ) να επιστρέψει το χρηματικό ποσό της αγοράς (καθαρό 

χωρίς μείωση) και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης του Προϊόντος. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για κανενός είδους συμβιβασμό ή συμφωνία χωρίς τη δική του έγγραφη συγκατάθεση. Τα 

προηγούμενα καλύπτουν όλες τις ευθύνες του Πωλητή για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων κατατεθέντων ή των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Πωλητής δεν φέρει σε καμία 

περίπτωση ευθύνη για κατηγορίες σχετικά με τη χρήση του Προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους δόθηκε από τον Πωλητή. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:    Επικοινωνήστε με την Power-One Service στις διευθύνσεις που παρατίθενται παρακάτω για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αξίωσης εγγύησης. Οι αξιώσεις εγγύησης 

γίνονται αποδεκτές μόνο εάν ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο διανομέας διαθέτει έναν αριθμό RMA (Return Merchandise Authorization) πριν την εκτέλεση της αξίωσης. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει 

να συνοδεύεται από έναν έγκυρο αριθμό RMA. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από έναν έγκυρο αριθμό RMA, οι αξιώσεις και τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

Τα Προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία ή μέσα σε μια συσκευασία που παρέχει επαρκή προστασία στο Προϊόν κατά τη μεταφορά. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα τα 

οποία έχουν υποστεί ζημίες κατά την αποστολή δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση και η Power-One Inc. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

 

ΕΠΑΦΕΣ: ΕΠΑΦΕΣ: ΕΠΑΦΕΣ: ΕΠΑΦΕΣ: Τα τηλεφωνικά κέντρα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ώρες γραφείου. 

Aurora® Power Service (Ηνωμένες Πολιτείες) 877-261-1374 

Aurora® Power Service (Γαλλία) 00 800 00 28 76 72 

Aurora® Power Service (Γερμανία) 0800-2200211 

Aurora® Power Service (Ιταλία) 00 800 00 28 76 72 

Aurora® Power Service (Ισπανία) 00 800 00 28 76 72 

Aurora® Power Service (Μέση Ανατολή) 00 800 00 28 76 72 

Aurora® Power Service (Αυστραλία) +61 2 9735 3111 

Aurora® Power Service (Κίνα) +86 755 2988 5888 

Aurora® Power Service (Σιγκαπούρη) +65 6896 3363 

Aurora® Power Service (Mαλαισία) +603-8025 9963 


