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Εγγύηση Σκουριάς

Η ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ Α.Ε σας δίνει εγγύηση για την ποιότητα του αμαξώματος και ιδιαίτερα για τη 

διάτρηση(σκουριά) αυτού για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Όταν λέμε «σκουριά» εννοούμε την καταστροφή και μόνο της λαμαρίνας από διάτρηση, την οποία έχουμε 

υποχρέωση να επισκευάσουμε. Εξαιρείται η διάβρωση λόγω αλμύρας ή παραμονής κοντά σε θάλασσα. 

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει περιπτώσεις σκουριάς όταν:

- Η ζημιά οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες(αμυχές, τρακαρίσματα κ.α.).

- Η ζημιά οφείλεται σε παράλειψη συμμορφώσεως του αγοραστού προς τις οδηγίες συντήρησης και φρο-

ντίδας του αυτοκινήτου, έτσι όπως αναφέρονται στο βιβλίο οδηγιών και χρήσης του κατασκευαστή.

- Η ζημιά οφείλεται σε αμέλεια του αγοραστή να επισκευάσει άμεσα και έγκαιρα κάθε βλάβη σκουριάς που 

προήλθε από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τρακάρισμα που δεν επισκευάστηκε σύντομα).

- Οι τυχόν επισκευαστικές εργασίες του αμαξώματος δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή.

Εγγύηση Ατρακάριστου

Η ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ Α.Ε σας δίνει εγγύηση ότι το αυτοκίνητο που παραλάβατε είναι ατρακάριστο και έχει 

ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. 

Με τον όρο «ατρακάριστο» ορίζουμε τη μη τροποποίηση των δομικών στοιχείων και τη γεωμετρία 

του, όπως αυτά ορίζει ο κατασκευαστής (ράμφος, ουρανός, κολόνες, σασί κλπ). Τμήματα που είναι επι-

πρόσθετα στο βασικό σασί του αυτοκινήτου(βιδωτά) και τα οποία δεν αποτελούν δομικά στοιχεία του 

αυτοκινήτου(καπώ, φτερά, προφυλακτήρες, πορτ παγκάζ, πόρτες, μετώπη) δεν θεωρούνται ότι αλλοι-

ώνουν τον ορισμό του ατρακάριστου αυτοκινήτου καθότι είναι επουσιώδη και αντικαθίστανται για πολύ 

απλούς λόγους(π.χ. βαψίματα από γρατζουνιές και βουλιάγματα).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΣΗΣ Γ» (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ Α.Ε.
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