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Περιγραφή

ΝΑΙ ΟΧΙ

Διαρροές υγρών στον χώρο του κινητήρα

☐

☐

Έλεγχος στάθμης λαδιού

☐

☐

Οπτικός έλεγχος συστήματος εισαγωγής

☐

☐

Σβήσιμο και επανεκκίνηση κινητήρα

☐

☐

Έλεγχος ενδείξεων θερμοκρασίας νερού

☐

☐

Έλεγχος στάθμης νερού κινητήρα

☐

☐

Έλεγχος προειδοποιητικών λυχνιών οχήματος

☐

☐

Γενικός οπτικός έλεγχος κινητήρα σε λειτουργία

☐

☐

Δήλωση βλαβών από χρήστη

☐

☐

Έλεγχος δείκτη βενζίνης

☐

☐

Αποδεκτό το όχημα για την εκτέλεση της
υπηρεσίας Engine Carbon Clean

☐

☐

Σχόλια

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας, όπως περιγράφονται στην δεύτερη σελίδα του παρόντος εντύπου

Υπογραφή Τεχνικού

Υπογραφή Πελάτη

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Engine Carbon Clean - η συμφωνία μας μαζί σας
1. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία απομάκρυνσης των συσσωρεύσεων άνθρακα
από τον κινητήρα ή το μηχάνημά σας, συνεργάζεστε με την Cenity International
Limited, (εφεξής «CENITY»). Ζητώντας από την CENITY την διεξαγωγή της υπηρεσίας
Engine Carbon Clean και υπογράφοντας το παρόν έντυπο, συμφωνείτε με τους
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ελεγχόμενος όγκος υδρογόνου και οξυγόνου
εκχέεται στον κινητήρα μέσω της εισαγωγής αέρα στο όχημα ή στο μηχάνημά σας.
Μπορεί να προϋπάρχουν τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες και το όχημα ή το
μηχάνημά σας να υποστεί σφάλμα κινητήρα, χωρίς αυτό να είναι από σφάλμα του
τεχνικού μας ή της υπηρεσίας καθαρισμού άνθρακα. Αναγνωρίζετε αυτόν τον
κίνδυνο. Εάν το όχημά σας δεν επανεκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
θα είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δαπάνες που προκύπτουν από την ανάκτηση
και επισκευή του οχήματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 & 9 παρακάτω.
3. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, η χρήση της υπηρεσίας απομάκρυνσης των
συσσωρεύσεων άνθρακα, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της δωρεάν περιόδου
εγγύησης από τον κατασκευαστή σας. Αναγνωρίζετε αυτόν τον κίνδυνο. Αν έχετε
οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγύηση του κατασκευαστή σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί του. Η υπηρεσία Engine Carbon Clean κατέχει πιστοποιήσεις,
διακριβώσεις και επιστολές μη αντίρρησης χρήσης από διάφορούς κατασκευαστές.
Δείτε στο www.enginecarbonclean.gr/certifications/ ή για περισσότερες πληροφορίες
στείλτε μας Email στο info@enginecarbonclean.gr
4. Η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά ή /και τμηματικά, μόνο εάν διαφορετικά έχει
συμφωνηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας με εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε ότι
είστε υπεύθυνος για την κάλυψη του συνόλου του κόστους της υπηρεσίας Engine
Carbon Clean.
5. Οι τιμές παροχής της υπηρεσίας Engine Carbon Clean, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και
αφορούν μόνο τις εργασίες παροχής της υπηρεσίας. Αν το έργο μας για να
ολοκληρωθεί απαιτήσει περισσότερο χρόνο ή επιπλέον εργασίες, η τιμή μπορεί να
αλλάξει. Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να καλύψετε όλα τα πρόσθετα έξοδα
και το ΦΠΑ.
6. Τα άμεσα ορατά αποτελέσματα της υπηρεσίας Engine Carbon Clean, όπως η
μείωση στις εκπομπές ρύπων ή /και η πρόσθετη ισχύ ή /και η οικονομία καυσίμου ή
/και η μελλοντική αξιοπιστία των εξαρτημάτων του κινητήρα, εξαρτάται από την
ποιότητα καυσίμου και λιπαντικών που χρησιμοποιείτε, το στυλ οδήγησης και την
γενική καταπόνηση που ο κινητήρας έχει υποστεί, πριν από την εφαρμογή της
υπηρεσίας απομάκρυνσης των συσσωρεύσεων άνθρακα από τον κινητήρα ή το
μηχάνημα σας. Ως εκ τούτου, η CENITY δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση
αναφορικά με τον ύψος του βαθμού ωφέλειας.
7. Πριν την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας Engine Carbon Clean, θα γίνει από τον
μηχανικό μας καταγραφή των ορατών ζημιών που μπορεί να υφίστανται στο όχημα ή
το μηχάνημά σας. Είστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε τον μηχανικό για βλάβες
ή/και ζημιές που μπορεί να υφίστανται και δεν είναι ορατές. Αποκλείουμε κάθε
υποχρέωση ή ευθύνη για την αποκατάσταση ζημιών, είτε ορατών είτε όχι, που
υφίστανται πριν ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των συσσωρεύσεων άνθρακα
από τον κινητήρα ή το μηχάνημά σας, καθώς και οποιασδήποτε δυσλειτουργίας
παρουσιαστεί μετά το τέλος της διαδικασίας και οφείλεται σε προϋπάρχουσες είτε
ορατές είτε όχι, βλάβες ή ζημιές.
8. Θα πραγματοποιήσουμε την υπηρεσία Engine Carbon Clean με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και επαγγελματισμό, σε χρόνο και τόπο που έχουν συμφωνηθεί.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το ραντεβού μας για οποιοδήποτε λόγο, αφού
σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για την οποιαδήποτε αλλαγή στο συμφωνημένο
μας ραντεβού. Αν έχετε κάποιο παράπονο για την υπηρεσία μας ή /και τους
μηχανικούς μας, παρακαλούμε στείλτε μας Email στο info@enginecarbonclean.gr. Εάν
η υπηρεσία αποδεδειγμένα κατά την διάρκεια διενέργειάς της βλάψει τον κινητήρα ή
το μηχάνημά σας, μπορούμε να κανονίσουμε την επισκευή του χωρίς κανένα κόστος
για εσάς. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε εργασίες χωρίς την προηγούμενη
γραπτή έγκρισή μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την κάλυψη των εξόδων που θα
προκύψουν.
9. Βασικοί περιορισμοί:
10. Αναγνωρίζετε ότι το κόστος της CENITY σε περίπτωση που η υπηρεσία Engine
Carbon Clean έχει αποδεδειγμένα βλάψει κατά την διάρκεια διενέργειά της τον
κινητήρα ή το μηχάνημά σας, ξεπερνά σημαντικά το κόστος που έχετε πληρώσει για
την διεξαγωγή της υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι η συνολική ευθύνη μας για
οποιαδήποτε αποτυχία παροχής υπηρεσιών περιορίζεται στο συνολικό κόστος
επισκευής τυχόν ζημιών που αποδεδειγμένα προκλήθηκαν μόνο από την υπηρεσία
Engine Carbon Clean. Εκτός, όπως αναφέρεται παραπάνω, συμφωνείτε ότι χωρίς την
προηγούμενη γραπτή έγκρισή μας, οποιεσδήποτε εργασίες γίνουν από μέρους σας, η
CENITY δεν προτίθεται και δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει χρήματα ή να σας
αποζημιώσει για την απώλεια εισοδήματος, απώλεια χρήσης του οχήματός σας,
έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται από την απώλεια της χρήσης του οχήματός
σας, ή απώλεια της επιχείρησης ή κέρδη ή καθαρά οικονομικές απώλειες ή έμμεση ή
αποθετική ζημία, ως αποτέλεσμα της δουλειάς μας.

11. Συμφωνείτε με την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή υπάρχει
στην ιστοσελίδα μας και από καιρό σε καιρό ενημερώνεται.
12. Στην CENITY, είμαστε δεσμευμένοι στη μείωση / πρόληψη της απάτης με τη χρήση
πιστωτικών καρτών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αποδεχθούμε πληρωμή από
εσάς με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, όπου υποψιαζόμαστε ότι με αυτόν τον τρόπο μια
απάτη μπορεί να διαπραχθεί εναντίον μας ή του εγγεγραμμένου κατόχου της κάρτας.
13. Οι όροι της επιχείρησής μας και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε
σχέση με αυτούς ή το αντικείμενό τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών
ή απαιτήσεων οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα) θα διέπονται και
θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
14. Τα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για
οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή συνδέονται με τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας,
αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε προσφυγή εναντίον σας για παραβίαση των
όρων αυτών στη χώρα διαμονής σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.
Πληροφορίες και Δικαιώματα των καταναλωτών
15. Κάθε κράτηση που κάνετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή online θα υπόκειται στις
ισχύουσες συμβάσεις και κανονισμούς καταναλωτών:
Α. Τα συστήματα Engine Carbon Clean είναι η εμπορική επωνυμία της H2gogo Industries
Limited.
Β. Η H2gogo Industries Limited είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία σχεδιασμού, έρευνας και
ανάπτυξης που εστιάζει αποκλειστικά στην κατασκευή, πώληση και ανάπτυξη προϊόντων
που παρέχουν μετρήσιμη και πιστοποιημένη βελτίωση στις εκπομπές ρύπων σε οχήματα
και μηχανήματα, καθώς και στην δυνητική οικονομία καυσίμου.
Γ. Όταν δεχόμαστε την κράτησή σας ταυτόχρονα σας δίδουμε προσφορά για το έργο μας,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις
σχετικά με την έκταση των απαιτούμενων εργασιών. Αν αυτές οι υποθέσεις αποδειχθούν
λανθασμένες, το κόστος των υπηρεσιών μας και ως εκ τούτου η τιμή μας θα αλλάξει για να
ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες εργασίες μας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να
παρατείνουμε το χρόνο διάρκειας της υπηρεσίας Engine Carbon Clean. Διατηρούμε το
δικαίωμά μας να προσαρμόσουμε τις τιμές μας και, κατά περίπτωση, το ποσό του ΦΠΑ
ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε σας κατά τη διάρκεια της
παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.
Δ. Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε για
την παροχή της υπηρεσίας Engine Carbon Clean. Δεχόμαστε πληρωμές που
περιλαμβάνουν μετρητά, πιστωτική κάρτα με ταυτόχρονη έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.
Επιταγές δεν γίνονται αποδεκτές (εκτός εάν συμφωνηθεί ως μέρος σύμβασης με εταιρεία).
Ε. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μετά από ραντεβού που συμφωνήθηκε μεταξύ μας.
ΣΤ. Το παρόν έντυπο είναι η συμφωνία μας μαζί σας και αφορά την παροχή της υπηρεσίας
Engine Carbon Clean. Όταν παραδίδετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας, δίδετε την ρητή
συγκατάθεσή σας για να ξεκινήσει η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας Engine Carbon
Clean. Μπορείτε να ακυρώσετε το ραντεβού σας, πριν την έναρξη της παροχής της
υπηρεσίας Engine Carbon Clean, και να λάβετε πλήρη επιστροφή όλων των χρημάτων που
έχετε καταβάλει. Για να ακυρώσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
μηχανικό μας πριν την έναρξη των εργασιών. Δεν απαιτούμε από εσάς να συμπληρώσετε
κανένα έντυπο για να ακυρώσετε το ραντεβού σας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να ακυρώσετε το ραντεβού σας, αφού έχουμε
ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας Engine Carbon Clean. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματά
μας για την πληρωμή μας σε περιπτώσεις όπου γίνει προσπάθεια ακύρωσης του
ραντεβού, ενώ η εργασία μας έχει ξεκινήσει.
Σε περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας Engine Carbon Clean διακοπεί λόγω απώλειας
ρεύματος ή άλλης ανωτέρας βίας, ο καθαρισμός διακόπτεται και ορίζεται άλλη
ημερομηνία για την συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς επιπλέον κόστος.
Ζ. Οι τιμές μας ισχύουν σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογό μας και οι τρέχουσες
προσφορές και για όσο διάστημα αυτές ισχύουν. Επίκληση προσφορών που είναι εκτός
ισχύος δεν μπορεί να ισχύσει.
Η. Σε περίπτωση που έχουμε λάβει την πληρωμή από εσάς κατά τη διαδικασία online
κλεισίματος ραντεβού, θα κρατήσουμε την πληρωμή μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσουν οι
εργασίες μας. Από την στιγμή έναρξης της εργασίας μας, διατηρούμε το δικαίωμά μας να
κρατήσουμε την πληρωμή σας.

