
Προς:  Mebel Arts M-1

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για τα προϊόντα της MebelArts. Ευχόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Σελίδα  1     Μενού "Βρίσκεστε ΕΔΩ"

Σελίδα  2     Πίνακας ντουλαπιων κουζίνας

Σελίδα  3   - 14     Αναλυτική περιγραφή ντουλαπιών κουζίνας

Σελίδα 15     Πίνακας λοιπών αγορών

Σελίδα 16     Συνολική αξία αγορών

Σελίδα 17 - 18     Συμφωνητικό

Σελίδα 19 - 21     Εγγύηση

Info
l ………..

l

l

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της προσφοράς

Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή του MebelArts. Τα προϊόντα που δεν βρίσκονται στην προσφορά 

δεν αποτελούν μέρος της παραγγελίας.

Οι ακόλουθες φωτογραφίες έχουν το μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την κατανόηση του τύπου των ντουλαπιών κουζίνας. Τα χρώματα που εμφανίζονται δεν συσχετίζονται με τις 

αποχρώσεις παραγγελιών.

www.mebelarts.com

info@mebelarts.com ® Application Noah 7707 All rights reserved Page 1/22



Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA  Code:BLG 700 600 565 187,29€       

Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA  Code:BLG 700 600 565 144,66€       

Βάσης νεροχύτη δίφιλλο με GOLA  Code:BSLRG 700 1200 565 233,56€       

Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA  Code:BLG 880 600 565 164,59€       

Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA  Code:BLG 880 600 565 164,59€       

Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA  Code:BLG 880 600 565 232,81€       

Κρεμαστό πτυσσόμενο με Aventos HK με GOLA  Code:ULFHKG 600 1200 320 356,54€       

Κρεμαστό απορροφητήρα πτυσσόμενο με Aventos HK  Code:UHLFHK 600 1200 320 323,17€       

Ψηλό ανοιγόμενο μονοφυλλο αριστερό  Code:HL 2140 600 565 835,88€       

Ψηλό φούρνου ΚΑΤΩ αριστερό ΑΝΩ αριστερό  Code:HLOL 2140 600 565 295,21€       

Ψηλό φούρνου ΚΑΤΩ δεξί ΑΝΩ δεξί  Code:HROR 2140 600 565 295,21€       

Ψηλό ανοιγόμενο μονοφυλλο δεξί  Code:HR 2140 600 565 381,29€       

Περιγραφή
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Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 600 x 600 x 565 ] Code:BLG 81,58 €             

1 Πρόσοψη  570 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 50,43 €             

1 Εξωτερικό πλαϊνό 600 x 584 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 51,91 €             

2 Στήριγμα χειρολαβής GOLA L 1,82 €               

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07 €               

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22 €               

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67 €               

2 Βίδες για στήριξη GOLA [ 30x4,0 ] 0,15 €               

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44 €               

Τιμή καταλόγου 312,15€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 187,29€     χωρίς ΦΠΑ

BLG.MA LWM-1.[72-60-56,5]
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Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 600 x 600 x 565 ] Code:BLG 81,58 €             

1 Ράφια συσκευασίας [ 1 ] -  €                 

1 Πρόσοψη  570 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 52,28 €             

2 Στήριγμα χειρολαβής GOLA L 1,82 €               

2 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 7,42 €               

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07 €               

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22 €               

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67 €               

2 Βίδες για στήριξη GOLA [ 30x4,0 ] 0,15 €               

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44 €               

Τιμή καταλόγου 241,09€       χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 144,66€     χωρίς ΦΠΑ

BLG.MA LWM-1.[72-60-56,5]
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Βάσης νεροχύτη δίφιλλο με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 600 x 1200 x 565 ] Code:BSLRG 110,31 €           

1 Πρόσοψη  570 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 52,28 €             

1 Πρόσοψη  570 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 52,28 €             

2 Στήριγμα χειρολαβής GOLA L 1,82 €               

4 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 14,85 €             

8 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,15 €               

8 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,44 €               

15 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,83 €               

2 Βίδες για στήριξη GOLA [ 30x4,0 ] 0,15 €               

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44 €               

Τιμή καταλόγου 389,27€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 233,56€     χωρίς ΦΠΑ

BSLRG.MA LWM-1.[72-120-56,5]
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Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 780 x 600 x 565 ] Code:BLG 85,19€              

1 Ράφια συσκευασίας [ 1 ] -€                  

1 Πρόσοψη  750 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 68,60€              

2 Στήριγμα χειρολαβής GOLA L 1,82€                

2 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 7,42€                

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07€                

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22€                

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67€                

2 Βίδες για στήριξη GOLA [ 30x4,0 ] 0,15€                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44€                

Τιμή καταλόγου 274,31€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 164,59€     χωρίς ΦΠΑ

BLG.MA LWM-1.[78-60-56,5]
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Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 780 x 600 x 565 ] Code:BLG 85,19 €              

1 Ράφια συσκευασίας [ 1 ] -  €                  

1 Πρόσοψη  750 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 68,60 €              

2 Στήριγμα χειρολαβής GOLA L 1,82 €                

2 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 7,42 €                

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07 €                

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22 €                

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67 €                

2 Βίδες για στήριξη GOLA [ 30x4,0 ] 0,15 €                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44 €                

Τιμή καταλόγου 274,31€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 164,59€     χωρίς ΦΠΑ

BLG.MA LWM-1.[78-60-56,5]
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Βάσης ανοιγόμενο αριστερό με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 780 x 600 x 565 ] Code:BLG 85,19 €             

1 Ράφια συσκευασίας [ 1 ] -  €                 

1 Πρόσοψη  750 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 68,60 €             

1 Εξωτερικό πλαϊνό 780 x 584 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 68,23 €             

2 Στήριγμα χειρολαβής GOLA L 1,82 €               

2 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 7,42 €               

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07 €               

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22 €               

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67 €               

2 Βίδες για στήριξη GOLA [ 30x4,0 ] 0,15 €               

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44 €               

Τιμή καταλόγου 388,02€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 232,81€     χωρίς ΦΠΑ

BLG.MA LWM-1.[78-60-56,5]
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Κρεμαστό πτυσσόμενο με Aventos HK με GOLA
1 Κουτί λευκό [ 600 x 1200 x 320 ] Code:ULFHKG 88,99 €             

1 Χειρολαβή κρεμαστού ντουλαπιού GOLA με LED 116,4 cm [ Χρώμα Λευκό RAL-9003 Mat ] 55,62 €             

1 Ράφια συσκευασίας [ 1 ] -  €                 

1 Πρόσοψη  600 x 1200 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 106,79 €           

1 Εξωτερικό πλαϊνό 600 x 339 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 29,66 €             

1 Μηχανισμός ανύψωσης Aventos HK 74,51 €             

12 Βίδες για στήριξη μηχανισμού AVENTOS [ 16x3,5 ] 0,22 €               

4 Βίδες για τοποθέτηση ντουλαπιών στον τοίχο [ 60x6,0 ] 0,22 €               

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44 €               

4 Ούπα τοίχου 0,07 €               

Τιμή καταλόγου 594,23€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 356,54€     χωρίς ΦΠΑ

ULFHKG.MA LWM-1.[60-120-32]
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Κρεμαστό απορροφητήρα πτυσσόμενο με Aventos HK
1 Κουτί λευκό [ 600 x 1200 x 320 ] Code:UHLFHK 111,24€            

1 Πρόσοψη  600 x 1200 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 106,79€            

1 Εξωτερικό πλαϊνό 600 x 339 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 29,66€              

1 Μηχανισμός ανύψωσης Aventos HK 74,51€              

12 Βίδες για στήριξη μηχανισμού AVENTOS [ 16x3,5 ] 0,22€                

4 Βίδες για τοποθέτηση ντουλαπιών στον τοίχο [ 60x6,0 ] 0,22€                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44€                

4 Ούπα τοίχου 0,07€                

Τιμή καταλόγου 538,61€     χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 323,17€     χωρίς ΦΠΑ

UHLFHK.MA LWM-1.[60-120-32]
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Ψηλό ανοιγόμενο μονοφυλλο αριστερό
1 Κουτί λευκό [ 2040 x 600 x 565 ] Code:HL 165,93€            

4 Ράφια συσκευασίας [ 4 ] -€                  

4 Πάτος συρταριού LegraBox Μελαμίνη Ανθρακί [ 529 x 490 x 16 ] 34,60€              

4 Πλάτη συρταριού LegraBox Μελαμίνη Ανθρακί [ 526 x 148 x 16 ] 10,39€              

1 Πρόσοψη  2040 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 184,66€            

4 Οδηγός εσωτερικού συρταριού Blum LegraBox [ 177 x 500 ] Ανθρακί 190,15€            

4 Μεντεσές τροφοθήκης 155° Blum Clip Top Expando 29,29€              

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07€                

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22€                

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67€                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44€                

4 Αντιολισθητικός πάτος Ανθρακί [ 522 x 475 ] 29,89€              

4 Ψυλή πρόσοψη εσωτερικού συρταριού [ 600 ] Ανθρακί 189,55€            

Τιμή καταλόγου 1.393,13€    χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 835,88€       χωρίς ΦΠΑ

HL.MA LWM-1.[204-60-56,5]
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Ψηλό φούρνου ΚΑΤΩ αριστερό ΑΝΩ αριστερό
1 Κουτί λευκό [ 2040 x 600 x 565 ] Code:HLOL 147,39€            

4 Ράφια συσκευασίας [ 4 ] -€                  

1 Πρόσοψη  750 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 68,60€              

1 Πρόσοψη  690 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 62,67€              

4 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 14,85€              

8 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,15€                

8 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,44€                

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67€                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44€                

Τιμή καταλόγου 492,02€       χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 295,21€       χωρίς ΦΠΑ

HLOL.MA LWM-1.[204-60-56,5]
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Ψηλό φούρνου ΚΑΤΩ δεξί ΑΝΩ δεξί
1 Κουτί λευκό [ 2040 x 600 x 565 ] Code:HROR 147,39€            

4 Ράφια συσκευασίας [ 4 ] -€                  

1 Πρόσοψη  750 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 68,60€              

1 Πρόσοψη  690 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 62,67€              

4 Μεντεσές 110° Blum Blumotion Expando 14,85€              

8 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,15€                

8 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,44€                

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67€                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44€                

Τιμή καταλόγου 492,02€       χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 295,21€       χωρίς ΦΠΑ

HROR.MA LWM-1.[204-60-56,5]
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Ψηλό ανοιγόμενο μονοφυλλο δεξί
1 Κουτί λευκό [ 2040 x 600 x 565 ] Code:HR 165,93€            

4 Ράφια συσκευασίας [ 4 ] -€                  

1 Πρόσοψη  2040 x 600 Ral-1015 Light ivory [ PAO Flat ] 184,66€            

4 Μεντεσές τροφοθήκης 155° Blum Clip Top Expando 29,29€              

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στις πόρτες [ 16x3,5 ] 0,07€                

4 Βίδες για στήριξη μεντεσέδων στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,22€                

12 Βίδες για στήριξη ποδιών στο ντουλάπι [ 18x4,0 ] 0,67€                

6 Βίδες για ένωση κουτιών [ 30x4,0 ] 0,44€                

Τιμή καταλόγου 635,49€       χωρίς ΦΠΑ

Τιμή προσφοράς προϊόντος 381,29€       χωρίς ΦΠΑ

HR.MA LWM-1.[204-60-56,5]
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4 Μπάζα μεταλική [ 10 cm ] Χρώμα Μπεζ

1 Σύστημα χειρολαβής GOLA-L [ 2400 ] Χρώμα Μπεζ RAL-9002 Mat Paint Beige

1 Σύστημα χειρολαβής GOLA-L [ 1800 ] Χρώμα Μπεζ RAL-9002 Mat Paint Beige

2 Σύστημα χειρολαβής GOLA-C [ 2040 ] Χρώμα Μπεζ RAL-9002 Mat Paint Beige

1 Τραπέζι πάσου HPL Ξύλο 2000 x 900 x 40 Τεμάχιο

1 Ραφιέρα Μελαμίνης Ξύλο 1200 x 300 x 320 Τεμάχιο

2 Ραφιέρα Μελαμίνης Ξύλο 900 x 300 x 320 Τεμάχιο

Πίνακας λοιπών αγορών
236,87€                                

48,39€                                   

38,38€                                   

100,65€                                

463,50€                                

111,24€                                

185,40€                                
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Καθαρή αξία σύνθεσης επίπλων κουζίνας
Έκπτωση 40%

Καθαρή αξία σύνθεσης επίπλων κουζίνας με έκπτωση

l Αξία της τοποθέτησης επίπλων

l Αξία της τοποθέτησης ηλεκτρικών συσκευών * Δωρεάν μόνο την ημέρα της τοποθέτησης

l Υπηρεσίες μεταφορών από Ευρώπη έως την Αθήνα

Τελική αξία πώλησης και εγκατάστασης επίπλων

Αξία ΦΠΑ
Τελική τιμή αγοράς επίπλων κουζίνας

Ο πάγκος της κουζίνας δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά

Συνολική αξία αγορών

4.799,22€                             

7.998,70€                             

1.353,08€                             
6.990,90€                             

5.637,82€                             

458,60€                                 

380,00€                                 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1/2

l Προκαταβολή 45%      [ 3145,9 € ]

l Έναντι δύο ημέρες πριν από την αποστολή των προϊόντων 35%      [ 2446,81 € ]

l Εξόφληση εντός 3 ημερών μετά την αποπεράτωση του έργου 20%      [ 1398,18 € ]

Η παράδοση των επίπλων στην οικία του αγοραστή συμφωνείται εφ’ όσον έχει γίνει η οικονομική τακτοποίηση. Πάντως ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να ειδοποιήσει το κατάστημα τουλάχιστον προ πενθημέρου για την πλήρη ετοιμότητά του για την τοποθέτηση των επίπλων.

Ο αγοραστής υποχρεούται κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία, να έχει έτοιμο τον χώρο που θα τοποθετηθούν τα προϊόντα (ηλεκτρικές /υδραυλικές 

εγκαταστάσεις), όπως και κάθε εντοιχιζόμενη ή μη ηλεκτρική συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση η τοποθέτηση των προαναφερθέντων θα ολοκληρώνεται με 

καινούργια επίσκεψη του τεχνίτη της οποίας η ημερομηνία θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης μαζί του,  και θα επιβαρύνεται οικονομικά με απευθείας πληρωμή 

στον ίδιο. Αυτονόητο είναι ότι οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις γίνονται με επιμέλεια και δαπάνη του αγοραστή.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν οι ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτει ο αγοραστής δεν είναι κατάλληλες για εντοιχισμό και τοποθέτησή τους.  

Επίσης δεν διαθέτει τα μέσα ούτε αναλαμβάνει την τροποποίηση αυτών των συσκευών. Σε αυτήν την περίπτωση ο αγοραστής θα πρέπει να απευθυνθεί στην 

αντιπροσωπία όπου τα αγόρασε. 

Σε περίπτωση της συμφωνηθείσας ημερομηνίας εάν ο αγοραστής για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την τοποθέτηση των επίπλων, η 

πωλήτρια λογίζεται ότι ξεπλήρωσε την υποχρέωσή της.

         Στην Γλυφάδα σήμερα στις 9/1/2019 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός  ο/η Seller ως εκπρόσωπος της εταιρείας MebelArts OE και αφ’ετέρου ο/η κ: Mebel 

Arts M-1 συμφώνησαν, συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής <<πωλητής >> αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει στον δεύτερο συμβαλλόμενο καλούμενο του λοιπού 

<< αγοραστής >>, έπιπλα εισαγωγής, έπιπλα ελληνικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο δελτίο παραγγελίας και στα προσαρτημένα σχέδια κάτοψης και προοπτικού 

(που έχουν προσυπογραφεί και από τα δύο μέρη ) και με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

Το συνολικό τίμημα για την συναπτόμενη με το παρόν πώληση, στο οποίο περιλαμβάνεται η αξία της πωλούμενης σύνθεσης επίπλων και η μεταφορά στο χώρο 

εγκατάστασης της, ορίζεται στο ποσό των  6990,9 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% ) καταβλητέο ως ακολούθως:
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Τα έπιπλα παραμένουν ως ιδιοκτησία της εταιρείας, μέχρι την πλήρη τακτοποίηση του λογαριασμού.

MebelArts OE IBAN: GR 4201 7217 6000 5176 0922 75492
Τράπεζα Πειραιώς SWIFT: PIRBGRAA
5176-092275-492
Greece VAT EL-800984115

Σε περίπτωση των πιο πάνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

υπογράφηκε όπως ακολουθεί σε δύο αντίτυπα και πήρε το κάθε μέρος από ένα.

Σε ότι αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις του αγοραστή απέναντι στην εταιρεία μας, εκείνος υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του στις ημερομηνίες που 

ορίζει το αρχικό συμβόλαιο.

Η πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση της άριστης παράδοσης και τοποθέτηση των επίπλων στον χρόνο που συμφωνήθηκε με τον αγοραστή.

Όλα τα εισαγώμενα προϊόντα καλύπτονται απο 2 ετή εγγύηση άριστης κατασκευής  (κάθε εργοστάσιο ξεχωριστά καθορίζει τους όρους της εγγύησης τις οποίες ο 

αγοραστής μπορεί να τους διαβάσει στους ηλεκτρονικούς ιστότοπους της κάθε εταιρείας).  Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος που αποδεικνύεται σαφώς 

ότι την ευθύνη την έχει η πωλήτρια, αναλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος στον συντομότερο δυνατό χρόνο προβλεπόμενο για την διόρθωση. 

Για την όποια συμπληρωματική παραγγελία που μπορεί να προκύψει αργότερα θα γίνει καινούργιο συμφωνητικό που θα περιλαμβάνει τους χρόνους παράδοσης 

και τον τρόπο πληρωμής.  Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτήν την αλλαγή.

Ο αγοραστής ενημερώθηκε ότι η ποιότητα και ο τρόπος κατασκευής όλων των προϊόντων τα όποια είναι απαραίτητα για την δημιουργία των επίπλων του, 

καθορίζεται μόνο από τα εργοστάσια της κατασκευής τους.  Όλα τα εργοστάσια κάνουν τις απαραίτητες μελέτες - έρευνες προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά 

οποιοδήποτε προϊόν και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη.
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l Εισαγωγή

l Καταγγελία προϊόντος

l Χειρισμοί κατά την αποδοχή παραγγελίας

l Ευθύνη του κατασκευαστή

l Εξέταση καταγγελίας

Στην περίπτωση που το εργοστάσιο δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της καταγγελίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή των προϊόντων στην έδρα του προκειμένου να 

γίνει εργοστασιακή έρευνα.  Τα αντικείμενα θα υπόκεινται σε ακραίες επιτρεπτές καιρικές , μηχανικές και θερμικές συνθήκες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να τα βλάψει 

ανεπανόρθωτα.  Σε περίπτωση αβάσιμης καταγγελίας, το νέο προϊόν θα παραχθεί άμεσα με οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή. 

Οι εγγυήσεις των προϊόντων καλύπτουν μόνο προϊόντα τα οποία έχουν τοποθετηθεί και μονταριστεί βάσει του σκοπού τους και τηρώντας  οδηγίες εγκατάστασης του κάθε 

εργοστασίου.

Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κρυφά ελαττώματα υλικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός προϊόντος  και των εξαρτημάτων του και επίσης όλες τις 

κατασκευαστικές ατέλειες ενός προϊόντος οι οποίες δεν έχουν εντοπιστεί από τους ποιοτικούς ελέγχους των εργοστασίων.

Εάν η καταγγελία των αγαθών γίνει αποδεκτή , τότε το εμπόρευμα θα αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό χρόνο. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις διαστάσεις , στο χρώμα , θα 

λαμβάνεται ως μια καινούργια παραγγελία.  Σε περίπτωση θετικής απάντησης στη καταγγελία για τα προϊόντα τα οποία ο κατασκευαστής πλέον δεν τα διαθέτει στη τρέχουσα 

προσφορά του ,  ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει νέα προϊόντα από τη τρέχουσα προσφορά σε τιμές ανάλογες με τα αγαθά που είχε αγοράσει.

Η βάση μιας καταγγελίας είναι η απόδειξη αγοράς και γραπτή ανακοίνωση με την φωτογραφική τεκμηρίωση του προβλήματος.

Η ευθύνη του κατασκευαστή περιορίζεται στην αξία του προϊόντος και δεν καλύπτει τα έξοδα της μεταφοράς και της τοποθέτησης των στοιχείων.
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l Η εγγύηση δεν θα ισχύει:

Για ζημιές που γίνανε κατά τη διάρκεια χρήσης ή συναρμολόγησης – τοποθέτησης αντίθετες με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για ζημιές που προκύψαν στον τομέα των μεταφορών τις οποίες τις ανέλαβε ο ίδιος ο αγοραστής.

Για ζημιές λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης.

Ενδείξεις βλάβης για τις οποίες ευθύνεται η υπερβολική υγρασία. 

Βλάβες οι οποίες αποδεικνύουν υπερβολική θερμότητα.

Μηχανικές γρατζουνιές και χτυπήματα τα οποία δεν γίνανε λόγω του κατασκευαστή.

Για ζημιές  που προκύψαν εξαιτίας κακής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών ή κακής τοποθέτησης αυτών. 

Για ζημιές  που προκύπτουν από υπερβολικό φόρτωμα των επίπλων.

Όταν κάποιος τροποποιήσει την κατασκευή του προϊόντος  ή επεξεργαστεί την επιφάνειά του. 

Ανοχή κάθε διάστασης +/_ ένα χιλιοστό για κάθε ύψος ή μήκος στοιχείου.

Για ζημιές  λόγω ελαττωματικής συντήρησης ή χρήση ακατάλληλων προϊόντων για την φροντίδα.

Για ζημιές λόγω εντατικού καθαρισμού μιας επιφάνειας (π.χ. όταν θαμπώνει η γυαλάδα).

 Όλα τα προϊόντα που πωλούνται ως δεύτερα είδη .

Τα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται με την προβλεπόμενη χρήση τους. 

Διαφορές στην ένταση του χρώματος της πατίνας η οποία καλύπτει τα πορτάκια. Όλα τα πορτάκια με επικάλυψη πατίνας μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους χρωματικά.  Η πατίνα 

επικαλύπτεται με το χέρι και για αυτό δεν είναι δυνατή η πιστή αντιγραφή σε κάθε πορτάκι. Τα συγκεκριμένα πορτάκια απαιτούν αυξημένη προσοχή στην αποθήκευση και στην 

τοποθέτηση τους.

Λόγω φυσικής επίπτωσης γήρανσης λακαριστών επιφανειών.  Στους σημαντικούς παράγοντες που προκαλούν συντομότερη γήρανση ανήκουν οι ακτίνες UV οι οποίες προέρχονται 

από το φως του ηλίου και από τις τεχνικές πηγές  , αυξημένη θερμότητα, αναθυμιάσεις μαγειρέματος και κακή φροντίδα των προίόντων.
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l Τελικές Διατάξεις 

A

B
Να μην είναι τοποθετημένα και να μην έχουν σημάδια από άλλα εργαλεία.

Άλλες επιστροφές προϊόντων γίνονται μόνο αν τα δεχτούν τα εργοστάσια παραγωγής και ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, τότε η επιστροφή ακυρώνεται και επιβαρύνεστε τα έξοδα αποστολής.

Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή, θα πρέπει πρώτα να έχετε επικοινωνήσει μαζί μας μέσω e-mail, σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή.

Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ολες οι ζημιές που προκύψαν κυρίως λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης ή κακής χρήσης,  μεταφοράς του προϊόντος μπορεί να διορθωθούν μόνο με επιβάρυνση του αγοραστή.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση όπως όταν τα παραλάβατε.  Να είναι μέσα στη γνήσια συσκευασία τους και σωστά πακεταρισμένα 

ώστε αυτή να μην καταστραφεί κατά την επιστροφή.
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