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ENGLISH-GREEK LEGAL (LIMITED WARRANTY)
SAMPLE TRANSLATION
XXX is not responsible for normal maintenance or repair of
the PRODUCTS, nor for correction of ordinary wear and tear,
or for any claims made after a period of 12 months from the
date of original purchase of the PRODUCTS.

Η XXX δεν ευκφνεται για τθ φυςιολογικι ςυντιρθςθ ι επιςκευι των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ι τθν επιδιόρκωςθ τθσ φυςιολογικισ φκοράσ ι αξιϊςεισ
που διατυπϊκθκαν μετά από περίοδο 12 μθνϊν από τθν αρχικι
θμερομθνία αγοράσ των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

LIMITATIONS
(a) This warranty does not cover failure due to external
causes, including, but not limited to accident, misuse,
neglect, abuse, premature placement in service, abnormal
wear and tear, acid rain, pollution or other abnormal
atmospheric conditions, the improper use of cleaners,
solvents, paints or other chemicals, acts of God or other
instances of force majeure or any other circumstances
beyond the control of XXX.

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ
(α) Η παροφςα εγγφθςθ δεν καλφπτει βλάβθ λόγω εξωτερικϊν αιτίων,
ςυμπεριλαμβανομζνου, χωρίσ περιοριςμό, τυχόν ατυχιματοσ, κακισ
χριςθσ, αμζλειασ, μθ ενδεδειγμζνθσ χριςθσ, πρόωρθσ υποβολισ ςε
ςυντιρθςθ, αφφςικθσ φκοράσ, όξινθσ βροχισ, ρφπανςθσ ι άλλων μθ
φυςιολογικϊν ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν, κακισ χριςθσ κακαριςτικϊν,
διαλυτϊν, βαφϊν ι άλλων χθμικϊν, κεομθνιϊν ι άλλων ςυμβάντων
ανωτζρασ βίασ ι άλλων περιπτϊςεων πζραν του ελζγχου τθσ XXX.

(b) This warranty does not cover failure when the PRODUCTS
are not used strictly in accordance with the published
technical data sheets, including but not limited to faulty
preparation or application, poor preparations, improper
maintenance.
(c) This warranty does not cover minor cosmetic or paint film
integrity defects which constitute 3% or less of the total
Product surface.
(d) This warranty does not cover cosmetic or other
deficiencies caused by undesirable application conditions,
application equipment or technique, or use of other than
XXX Products.
(e) This warranty does not cover blistering, delamination,
cracking, crazing, or paint film failure due to substrate
flexing, or movement and osmotic blistering, or erosion.
(f) This warranty does not cover failure due to any acts or
defaults or negligence by the claimant or their servants,
agents and/ or contractors or the neglect of the purchaser's
duty to avert, minimize or mitigate loss or any failure, which
would in the absence of this warranty be recoverable by the
claimant under their insurance policies.

(β) Η παροφςα εγγφθςθ δεν καλφπτει βλάβθ όταν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν
χρθςιμοποιοφνται αυςτθρά ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα φφλλα
τεχνικϊν ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ, χωρίσ περιοριςμό, τυχόν
εςφαλμζνθσ προετοιμαςίασ ι εφαρμογισ, κακισ προετοιμαςίασ, κακισ
ςυντιρθςθσ.
(γ) Η παροφςα εγγφθςθ δεν καλφπτει μικρά αιςκθτικά ελαττϊματα ι
ελαττϊματα του ςτρϊματοσ βαφισ που ςυνιςτοφν λιγότερο από το 3%
τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του Προϊόντοσ.
(δ) Η παροφςα εγγφθςθ δεν καλφπτει αιςκθτικά ι άλλα ελαττϊματα που
προκαλοφνται από μθ επικυμθτζσ ςυνκικεσ εφαρμογισ, εξοπλιςμό ι
τεχνικι εφαρμογισ ι τθ χριςθ προϊόντων πζραν που δεν
καταςκευάηονται από τθ XXX.
(ε) Η παροφςα εγγφθςθ δεν καλφπτει τυχόν φοφςκωμα, αποκόλλθςθ,
ρθγμάτωςθ, ςκάςιμο ι αςτοχία του ςτρϊματοσ βαφισ λόγω κάμψθσ του
υποςτρϊματοσ ι κίνθςθσ και οςμωτικοφ φουςκϊματοσ ι διάβρωςθσ.
(ςτ) Η παροφςα εγγφθςθ δεν καλφπτει αςτοχία που οφείλεται ςε
οποιεςδιποτε πράξεισ ι παραλείψεισ εκ μζρουσ του αιτοφντοσ ι των
υπαλλιλων, αντιπροςϊπων και/ι εργολάβων αυτοφ ι παράλειψθ του
κακικοντοσ του αγοραςτι να αποτρζπει, ελαχιςτοποιεί ι μετριάηει τθν
απϊλεια από τυχόν αςτοχία, οι οποίεσ, απουςία τθσ παροφςασ εγγφθςθσ,
κα καλφπτονταν από τθν αςφάλειά του.
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