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«1. Κάζε πσιεηήο ή παξαγσγόο κπνξεί λα παξέρεη εκπνξηθή εγγύεζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ
αλάιεςε από κέξνπο ηνπ θάζε κνξθήο ππνρξέσζε έλαληη ηνπ θαηαλαισηή, επηπιένλ ηεο λόκηκεο
εγγύεζεο, γηα επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο, αληηθαηάζηαζε, επηζθεπή ή θξνληίδα κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπ θαηαλαισηηθνύ αγαζνύ, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε, αλ απηό δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε εγγύεζεο ή ζηε ζρεηηθή
δηαθήκηζε.
2. Ο πσιεηήο ή παξαγσγόο παξέρεη ηελ εγγύεζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ εγγξάθσο ή
πάλσ ζε άιιν ζηαζεξό κέζν απνηύπσζεο ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζηηό ζηνλ θαηαλαισηή.
Η εγγύεζε πεξηιακβάλεη, κε απιή, επαλάγλσζηε θαη θαηαλνεηή δηαηύπσζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα,
ηνπιάρηζηνλ ηελ επσλπκία θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ εγγπεηή, ην αγαζό ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εγγύεζε,
ην αθξηβέο πεξηερόκελό ηεο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθηαζε ηεο εδαθηθήο ηεο ηζρύνο. Σηελ εγγύεζε απηή
δειώλνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ θαηαλαισηή θαη δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα
δηθαηώκαηα απηά δελ ζίγνληαη από ηελ εκπνξηθή εγγύεζε. Η εγγύεζε πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε
ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη λα κελ αλαηξείηαη από ππεξβνιηθέο ξήηξεο εμαηξέζεσλ.
3. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δελ ζίγεη ην θύξνο ηεο εγγύεζεο,
ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηθαιεζηεί θαη λα απαηηήζεη ηελ ηήξεζή ηεο. Όηαλ γηα δηαξθή
θαηαλαισηηθά αγαζά κε εθηηκώκελε πηζαλή δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ δύν (2) εηώλ δελ παξέρεηαη
εκπνξηθή εγγύεζε, ν πσιεηήο ην γλσζηνπνηεί ζηνλ θαηαλαισηή κε νπνηνλδήπνηε πξόζθνξν ηξόπν
εγγξάθσο ή πάλσ ζε ζηαζεξό κέζν πξηλ από ηελ πώιεζε θαη ηαπηόρξνλα γλσζηνπνηεί κε ηνλ ίδην
ηξόπν όηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρύνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπ θαηαλαισηή από ηε δηεηή λόκηκε εγγύεζε,
όπσο απηά εμεηδηθεύνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ζηα άξζξα 534 επ. ηνπ Αζηηθνύ
Κώδηθα. H πηζαλή δηάξθεηα δσήο ηνπ αγαζνύ είλαη ν εύινγα αλακελόκελνο ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπ, έζησ θαη έπεηηα από επηζθεπή ή
αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ, κέρξηο όηνπ ε θζνξά από ηελ ηαθηηθή ρξήζε θαηαζηήζεη ην πξντόλ
άρξεζην ή ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθά αζύκθνξε. Ο πσιεηήο θέξεη ην βάξνο απόδεημεο
όηη έιαβε ρώξα ε ελεκέξσζε απηή.
4. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ αγαζνύ ή αληαιιαθηηθνύ ηνπ, ε εκπνξηθή εγγύεζε απηόκαηα
αλαλεώλεηαη γηα όιε ηε δηάξθεηά ηεο σο πξνο ην λέν αγαζό ή αληαιιαθηηθό, εθηόο αλ ζε απηή
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εκπνξηθήο εγγύεζεο, ε νπνία παξέρεη
επηζθεπή θαηαλαισηηθνύ αγαζνύ, ην αγαζό εκθαλίζεη θάπνην ειάηησκα θαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο
επηζθεπήο ηνπ ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο, ν θαηαλαισηήο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη
ηελ πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε επηζθεπή.».

