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ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (HARDWARE). 
Η Leica Geosystems AG (“Leica Geosystems”) παρέχει 
εγγύηση στον πραγματικό τελικό χρήστη (“πελάτης”) ότι το 
παρόν προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τον προορισμό του, θα είναι ελεύθερο 
ελαττωμάτων όσον αφορά στην ποιότητα εργασίας 
κατασκευής ή στα υλικά, για ένα (1) έτος, με εξαίρεση (i) τα 
προϊόντα DISTOTM για τα οποία παρέχεται εγγύηση δύο (2) 
ετών και (ii) τις μπαταρίες για τις οποίες παρέχεται εγγύηση 
ενενήντα (90) ημερών, εκτός εάν τέτοια περίοδος ισχύος της 
εγγύησης παραταθεί από τη Leica Geosystems και υπό τον 
όρο ότι όλες οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης τηρούνται 
αυστηρά ειδικά σε περιπτώσεις ακραίων ή/και συνεχών 
εφαρμογών/χρήσεων του προϊόντος,. Η περίοδος ισχύος της 
εγγύησης αρχίζει από την αποδεδειγμένη ημερομηνία αγοράς 
(ή, ανάλογα με τη περίπτωση, από την ημερομηνία 
παράδοσης ή την ημερομηνία της δήλωσης παραλαβής). Η 
μοναδική υποχρέωση της Leica Geosystems στο πλαίσιο της 
παρούσης εγγύησης κατασκευαστή είναι η, κατ’ αποκλειστική 
επιλογή και με δαπάνες της Leica Geosystems, αντικατάσταση 
ή επισκευή του προϊόντος ή εξαρτημάτων αυτού, ή επιστροφή 
του τιμήματος αγοράς που καταβλήθηκε για το προϊόν. Η 
Leica Geosystems παρέχει εγγύηση για κάθε επισκευασμένο ή 
αντικατασταθέν Προϊόν ή εξάρτημα αυτού για περίοδο 
ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής ή έως 
και την λήξη της αρχικής εγγύησης, ανάλογα ποια περίοδος 
είναι μεγαλύτερη. Όλα τα προϊόντα ή εξαρτήματα αυτών που 
αντικαθίστανται περιέρχονται στην κυριότητα της Leica 
Geosystems. Η παρούσα εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει 
προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και αναλώσιμα υλικά, όπως 
για παράδειγμα κάτοπτρα, λυχνίες και ασφάλειες. Αυτή η  
Εγγύηση θα καταστεί άκυρη εάν στο Προϊόν τοποθετηθεί, 
συνδεθεί ή χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε αξεσουάρ εκτός από 
τα εγκεκριμένα αυθεντικά αξεσουάρ της Leica Geosystems. 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Για το «Λογισμικό 
συστήματος» (όπως ορίζεται το λειτουργικό σύστημα ή/και το 
firmware που απαιτείται για την ενεργοποίηση και τη 
λειτουργία του προϊόντος), ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν 
στην παρούσα εγγύηση κατασκευαστή και για τα μηχανικά 
μέρη (hardware). Όσον αφορά στο «Λογισμικό εφαρμογών» 
(όπως ορίζεται το προεγκατεστημένο ή κατάλληλο λογισμικό 
προς εγκατάσταση (loadable on board) στο ίδιο το προϊόν 
ή/και το λογισμικό που βασίζεται σε εφαρμογές γραφείου ή σε 
PC για ειδικές εφαρμογές του προϊόντος ή/και δεδομένα), οι 
όροι που περιέχονται στην παρούσα εγγύηση ρητώς δεν 
ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση 
της εγγύησης για το λογισμικό εφαρμογών, ανατρέξετε στην 
άδεια χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ο πελάτης πρέπει να 
επικοινωνήσει, εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, είτε 
με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Leica Geosystems είτε, 
εξαιρουμένων των προϊόντων DISTOTM, με το Κέντρο 
Επισκευών της Leica Geosystems, προκειμένου να λάβει 
έγκριση παροχής υπηρεσιών εγγυήσης. Απαιτείται 
παραστατικό με την ημερομηνία αρχικής αγοράς από την 
Leica Geosystems ή από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα 
καθώς και περιγραφή του ελαττώματος. Η Leica Geosystems 
δεν ευθύνεται για προϊόντα ή εξαρτήματα αυτών που 
παραλαμβάνονται χωρίς έγκριση προς παροχή υπηρεσιών 
εγγύησης. Το επισκευασμένο ή αντικατασταθέν προϊόν ή 
εξάρτημα θα αποστέλλεται στον Πελάτη με δαπάνες της Leica 

Geosystems.  To επισκευασμένο ή αντικατασταθέν προϊόν ή 
εξάρτημα θα αποστέλλεται το συντομότερο ευλόγως δυνατό.  
Η Leica Geosystems δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που 
προκαλούνται κατά την εν λόγω μεταφορά. Η Leica 
Geosystems καθορίζει κατά την αποκλειστική της κρίση τον 
τόπο παροχής των εργασιών εγγύησης. Για τα Προϊόντα που 
αποτελούν μέρος μιας σταθερής εγκατάστασης, τέτοιος τόπος 
παροχής των εν λόγω εργασιών θα είναι ο τόπος της εν λόγω 
εγκατάστασης, και η Leica Geosystems διατηρεί το δικαίωμα 
να χρεώσει επιπρόσθετες δαπάνες για τέτοιες υπηρεσίες 
εγγύησης όπου ο τόπος εγκατάστασης του Προϊόντος είναι 
διαφορετικός από τον τόπο στον οποίο το Προϊόν αρχικώς 
απεστάλη ή εγκαταστάθηκε  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Σε περίπτωση παραβίασης της 
εγγύησης, ο πελάτης θα δικαιούται μόνον τις αξιώσεις που 
απορρέουν από την ανωτέρω δήλωση εγγύησης. Η ανωτέρω 
εγγύηση είναι αποκλειστική και αντικαθιστά όλες τις άλλες 
εγγυήσεις, όρους ή προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, είτε εν 
τοις πράγμασι είτε κατά τον Νόμο, νόμιμες ή άλλες, 
συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων, όρων ή προϋποθέσεων 
εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, 
ικανοποιητικής ποιότητας και μη παραβίασης δικαιωμάτων 
τρίτων, τυχόν εγγυήσεις που απορρέουν από εμπορική χρήση, 
εμπορική πρακτική ή απόδοση, τυχόν εγγύηση ότι το 
Λογισμικό είναι συμβατό με οποιοδήποτε ειδικό hardware ή 
λογισμικό, ότι το Λογισμικό θα λειτουργεί σωστά στον 
εξοπλισμό του Πελάτη και δεν προκαλέσει ζημιά στον 
εξοπλισμό και τα δεδομένα του Πελάτη, και τυχόν εγγύηση ότι 
η λειτουργία του Λογισμικού θα είναι απρόσκοπτη ή 
“απροβλημάτιστη”, εκ των οποίων όλες (οι εγγυήσεις) 
αποκλείονται ρητά.  

Η Leica Geosystems δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
φερόμενου ελαττώματος ή δυσλειτουργίας που προκλήθηκε 
από κακή χρήση, αμέλεια, ακατάλληλη εγκατάσταση, σύνδεση 
ή χρήση στο Προϊόν οποιουδήποτε αξεσουάρ εκτός από τα 
εγκεκριμένα αυθεντικά αξεσουάρ της Leica Geosystems, 
αυθαίρετες προσπάθειες ανοίγματος, επισκευής ή 
τροποποίησης του Προϊόντος από τον πελάτη ή άλλο άτομο, 
από ανεπαρκή συντήρηση, παράβλεψη των οδηγιών 
λειτουργίας, υπερβολικό φορτίο ή καταπόνηση, φυσιολογική 
φθορά, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύρους 
προβλεπόμενης χρήσης, λόγω ατυχήματος, φωτιάς, ή άλλου 
κινδύνου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποία δεν 
ευθύνεται η Leica Geosystems ή η οποία δεν δύναται να 
αποδοθεί στη Leica Geosystems. Η παρούσα εγγύηση δεν 
καλύπτει καμία φυσική ζημιά στο προϊόν ή τυχόν 
δυσλειτουργίες αυτού, που οφείλονται στη χρήση του 
Προϊόντος σε συνδυασμό με οιουδήποτε είδους βοηθητικό ή 
περιφερειακό εξοπλισμό. Η Leica Geosystems δηλώνει ότι το 
ίδιο το Προϊόν δεν παρουσιάζει καμία δυσλειτουργία. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η LEICA 
GEOSYSTEMS ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ 
ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, 
ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΕΙΔΟΥΣ, Η ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ, 
ΑΠΟΔΟΣΗ, ΒΛΑΒΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, AKOMH KAI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ Η 
LEICA GEOSYSTEMS H OI ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ LEICA 
GEOSYSTEMS. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ. ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ 
ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. Σε περίπτωση που αρμόδιο δικαστήριο δεν 
επιτρέπει τον ολικό αποκλεισμό ή περιορισμό των σιωπηρών 
εγγυήσεων ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών 
για συγκεκριμένα προϊόντα που παρέχονται σε καταναλωτές, ή 
τον περιορισμό ευθύνης για προσωπικό τραυματισμό, τέτοιες 
σιωπηρές εγγυήσεις και ευθύνες ισχύουν για τη χρονική 
διάρκεια ισχύος της εφαρμοστέας δήλωσης εγγύησης. 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εάν για οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας 
περιορισμένης εγγύησης διαπιστωθεί από οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή ότι είναι άκυρη, ανίσχυρη ή μη εφαρμόσιμη, 
αυτή η διάταξη διαγράφεται από την παρούσα Περιορισμένη 
Εγγύηση και οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας 
Περιορισμένης Εγγύησης θα συνεχίσουν με πλήρη ισχύ. Σε 
αυτή την περίπτωση, η περιορισμένηεΕγγύηση θα 
ερμηνεύεται, και, εάν είναι απαραίτητο, θα τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να εφαρμοστεί, ή να προσεγγίσει , ή να επιτύχει ένα 
αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο το δυνατόν νομικά 
πλησιέστερο στο αποτέλεσμα που επιδιώκεται με την διάταξη 
της παρούσας που καθορίζεται ότι είναι άκυρη, παράνομη ή 
μη εφαρμόσιμη. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
ρητά ότι οι θυγατρικές εταιρείες της Leica Geosystems, 
συμπεριλαμβανομένης και της επιχείρησης από την οποία 
προμηθεύτηκε ο πελάτης το προϊόν, αποτελούν τρίτο 
δικαιούχο αυτής της διεθνούς περιορισμένης εγγύησης και ότι 
χωρίς περιορισμό της εγγύησης αυτής έχουν όλα τα 
δικαιώματα υπεράσπισης όπως η Leica Geosystems στα 
πλαίσια αυτής της διεθνούς περιορισμένης εγγύησης. 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Η 
παρούσα περιορισμένη εγγύηση διέπεται από τους νόμους της 
Ελβετίας και τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών περί διεθνών 
πωλήσεων προϊόντων της 11ης Απριλίου 1980. Αρμόδια 
καθίστανται τα δικαστήρια στο Balgach της Ελβετίας όπου 
βρίσκεται η έδρα της Leica Geosystems. Η Leica Geosystems 
διατηρεί το δικαίωμα όπως, κατά την αποκλειστική της κρίση, 
προσφεύγει στα αρμόδια δικαστήρια του τόπου 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κατοικίας του πελάτη. 
Με την παρούσα εγγύηση κατασκευαστή, η Leica Geosystems 
παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα τα 
οποία όμως δεν περιορίζουν τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου 
δικαιώματα των καταναλωτών. 
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