FordProtect
– Επέκταση Εγγύησης
Ford
Γενικοί Όροι Εγγύησης
Η Ford Motor Ελλάς έχει αναπτύξει και προσφέρει το Πρόγραµµα FordProtect (εφεξής
αποκαλούµενο «το Πρόγραµµα»), οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου αναλύονται κατωτέρω. Η
υπογραφή της επισυναπτόµενης σύµβασης (εφεξής αποκαλούµενη «η Σύµβαση») και η
µονογράφηση των παρόντων Γενικών Όρων Εγγύησης (Γ.Ο.Ε.) δηλώνει από την πλευρά του Πελάτη
συµµετοχή στο Πρόγραµµα και αποδοχή των Γ.Ο.Ε., οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
Σύµβασης. Η αναφορά στην «Ford» προσδιορίζει την κατασκευάστρια εταιρεία των οχηµάτων Ford
Motor Company, µε έδρα στο Delaware των Η.Π.Α.
1. Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι ο καθορισµός των υποχρεώσεων της Ford Motor Ελλάς και του Πελάτη. Η
Σύµβαση περιλαµβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή ελαττωµατικών µηχανικών, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών µερών του οχήµατος, καθώς και εκείνων που υπέστησαν βλάβη εξαιτίας του εν λόγω ελαττώµατος
υπό τους κάτωθι αναφερόµενες όρους και προϋποθέσεις.
2. ∆ιάρκεια
Η περίοδος που καλύπτεται από τη Σύµβαση άρχεται από το τρίτο (3) έτος µε αφετηρία την πώληση και
παράδοση του οχήµατος και λήγει:
•
Για τα Επιβατηγά οχήµατα, µε την παρέλευση του πέµπτου (5) έτους από την πώληση αυτού ή µε
την συµπλήρωση 100.000 χιλιοµέτρων, όποιο γεγονός προηγηθεί χρονικά.
•
Για τα Επαγγελµατικά οχήµατα, µε την παρέλευση του πέµπτου (5) έτους από την πώληση αυτού ή
µε την συµπλήρωση 150.000 χιλιοµέτρων, όποιο γεγονός προηγηθεί χρονικά.
Αν δεν παραδοθεί το όχηµα, η Σύµβαση ακυρώνεται αυτοδικαίως αζηµίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίσηµος
Έµπορος της Ford Motor Ελλάς θα επιστρέψει στον Πελάτη το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο τελευταίος στα
πλαίσια της εν λόγω Σύµβασης.
3. Οχήµατα
Η Σύµβαση ισχύει για τα καινούρια οχήµατα της Ford, τα οποία έχουν πωληθεί και παραδοθεί ή µεταπωληθεί από
Επίσηµο έµπορο της Ford ή απευθείας από τη Ford Motor Ελλάς, από την 01/12/2013 και εντεύθεν και υπάρχει
υπογεγραµµένο συµβόλαιο FordProtect, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη, του οχήµατος και του
Επίσηµου Εµπόρου που το πούλησε.
4. Εφαρµογή και γεωγραφική έκταση
Η Ford Motor Ελλάς εγγυάται ότι, εάν οποιοδήποτε από τα καλυπτόµενα µέρη του οχήµατος παρουσιάσει βλάβη,
η οποία θα οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, το εν λόγω µέρος θα επισκευαστεί, ή θα αντικατασταθεί
χωρίς χρέωση (βλ. και κατωτέρω υπό 5.5), από οποιονδήποτε εκ των Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών ή
Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Σέρβις (εφεξής αποκαλούµενοι ως «ΕΕΣ») της Ford-Werke GmbH (Ford
Ευρώπης). Αν για οποιοδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που καταστεί αναγκαία η επιστροφή του
ελαττωµατικού µέρους στην Ford προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή εφαρµογής της παρούσας εγγύησης, ο
Πελάτης καταβάλλει δαπάνες στο πλαίσιο της Σύµβασης εντός των εγκεκριµένων δικτύων επισκευαστών της Ford
των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, η Ford Motor Ελλάς, µέσω των Επίσηµων Εµπόρων και Εξουσιοδοτηµένων
Επισκευαστών του δικτύου αυτής, θα καταβάλει στον Πελάτη τις ως άνω δαπάνες, µε την προσκόµιση των
σχετικών τιµολογίων αν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης που απορρέουν εκ του παρόντος.
Ειδικότερα, για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας σύµβασης, το δίκτυο της Ford Ευρώπης περιλαµβάνει τις
εξής χώρες-περιοχές: Αζόρες, Ανδόρρα, Αυστρία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Γαλλία (και Κορσική), Γερµανία, Γιβραλτάρ, ∆ανία, Ελβετία (και Λιχτενστάϊν), Ελλάς, Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία,
Ιρλανδία, Ιταλία (και Σικελία/Σαρδηνία/Σαν Μαρίνο/Βατικανό), Κανάριοι Νήσοι, Κροατία, Κύπρος, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία,
Πολωνία, Πορτογαλία (και Μαδέρα), Ρουµανία, Ρωσία (ευρωπαϊκή), Σερβία-Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Σλοβενία,
Σουηδία, Τσεχία, Τουρκία (ευρωπαϊκή και ασιατική), Φινλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (FYROM).
Οι παροχές της Σύµβασης ισχύουν σωρευτικά µε τα δικαιώµατα που διαθέτει βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας ο
Πελάτης-αγοραστής οχήµατος Ford και οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν την πώληση
καταναλωτικών αγαθών και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
5. Όροι Κάλυψης
5.1 Το όχηµα θα πρέπει να µεταφερθεί άµεσα στον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή του δικτύου της Ford Motor
Ελλάς, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από επτά (7) ηµέρες από την ανακάλυψη του ελαττώµατος. Κάθε
επισκευή µε σκοπό την επιδιόρθωση ελαττωµάτων που καλύπτονται από τη Σύµβαση ανατίθεται σε
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Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή της Ford Motor Ελλάς. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα καταβάλλονται οι δαπάνες
που προέκυψαν.
Στην περίπτωση που το όχηµα παρουσιάσει βλάβη κατά τα ανωτέρω ενώ βρίσκεται σε κάποια από τις παραπάνω
χώρες-περιοχές του δικτύου της Ford Ευρώπης, εξαιρουµένης της Ελλάδας, θα πρέπει να µεταφερθεί στον
πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή ή ΕΕΣ.
5.2 Το όχηµα θα πρέπει να συντηρείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης της Ford, και να υπάρχει
συµπληρωµένο δεόντως το Χαρτοφυλάκιο Σέρβις του αυτοκινήτου.
Ο έλεγχος σέρβις και το τηρούµενο από τον Πελάτη Χαρτοφυλάκιο Σέρβις του αυτοκινήτου, καθώς και τα
τιµολόγια και/ή τα δικαιολογητικά έγγραφα συντηρήσεων θα πρέπει να προσκοµιστούν στον Εξουσιοδοτηµένο
Επισκευαστή του δικτύου της Ford Motor Ελλάς που ανέλαβε την επισκευή.
5.3 Τα µέρη που αντικαταστάθηκαν αποτελούν ιδιοκτησία της Ford Motor Ελλάς.
5.4 Κατόπιν της µεταπώλησης του οχήµατος, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκ της Σύµβασης µεταβιβάζονται
αυτόµατα στον νέο ιδιοκτήτη.
5.5. Το ελαττωµατικό µέρος, σύµφωνα µε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστή
ή ΕΕΣ της Ford, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται από γνήσιο ανταλλακτικό Ford, σύµφωνα πάντα µε τις
διαδικασίες επισκευής που ορίζει ο κατασκευαστής.
5.6. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία, σύµφωνα µε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Εξουσιοδοτηµένου
Επισκευαστή ή ΕΕΣ της Ford, η επιστροφή του ελαττωµατικού µέρους στην Ford προκειµένου να διαπιστωθεί η
συνδροµή εφαρµογής της παρούσας εγγύησης, ο Πελάτης θα καταβάλλει τα έξοδα επισκευής σε περίπτωση που
απαιτηθεί από τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή ή ΕΕΣ. Τα καταβληθέντα έξοδα θα επιστρέφονται στον Πελάτη
µε την επιβεβαίωση συνδροµής εφαρµογής της παρούσας εγγύησης.
5.7. Αν το όχηµα καταστραφεί ολικά εντός των δύο (2) πρώτων χρόνων από την πώληση και παράδοση του
οχήµατος, µετά από αίτηµα του Πελάτη η παρούσα σύµβαση θα ακυρώνεται, και στην περίπτωση αυτή ο
Πελάτης θα αποζηµιώνεται. Το αίτηµα ακύρωσης απευθύνεται στον Επίσηµο Έµπορο/ Εξουσιοδοτηµένο
Επισκευαστή από όπου αγοράστηκε το συµβόλαιο, και συνοδεύεται από τα έγγραφα που πιστοποιούν την ολική
καταστροφή καθώς και το πρωτότυπο της σύµβασης που έλαβε ο Πελάτης.
6. Εξαιρέσεις
Από τη Σύµβαση εξαιρούνται τα εξής:
- Τα ακόλουθα µέρη που υφίστανται φυσιολογική φθορά: λάστιχα υαλοκαθαριστήρων, τροχοί και ελαστικά,
ηλεκτρικές ασφάλειες, µπαταρία, ιµάντας κίνησης παρελκοµένων, δίσκος συµπλέκτη, δίσκοι και υλικά τριβής
φρένων, σύστηµα εξάτµισης (ο καταλύτης και το φίλτρο σωµατιδίων F.A.P χωρίς πρόσθετα καλύπτονται),
αµορτισέρ, γόνατα Mcpherson, λυχνίες, φίλτρα καυσίµου, φίλτρα αέρα, φίλτρα σκόνης/γύρης, σπινθηριστές
(µπουζί), τσιµούχες-λάστιχα θυρών και πορτ-µπαγκάζ.
- Εργασίες ∆ιάγνωσης και Συντήρησης.
- Τα µέρη του αµαξώµατος, επενδύσεις, ο εσωτερικός και εξωτερικός διάκοσµος, αξεσουάρ εσωτερικού και
εξωτερικού διακόσµου και η βαφή.
- Γυάλινες επιφάνειες (στοιχεία θέρµανσης των γυάλινων επιφανειών καλύπτονται), λάµπες και λυχνίες,
επιφάνειες φανών και φώτων σήµανσης, εσωτερικοί και εξωτερικοί καθρέφτες, κεραίες, εισροή νερού.
- Κάθε αποζηµίωση για άµεσες ή έµµεσες βλάβες ή ζηµίες και κυρίως για αυτές που µπορεί να προκύπτουν από
την ακινητοποίηση ή την ανάκτηση του οχήµατος.
- Πυρκαγιά εφόσον είναι αποτέλεσµα απροσδιόριστης αιτίας, ή/και βλάβης εξαρτήµατος µη καλυπτόµενου από το
παρόν συµβόλαιο.
- Οι βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ενός οποιουδήποτε µέρους του οχήµατος, η αντικατάσταση
και η επισκευή µερών που υφίστανται φυσιολογική φθορά (αναλώσιµα), καθώς και η προµήθεια των βασικών
στοιχείων για τη συντήρηση του οχήµατος.
- Οι βλάβες που οφείλονται σε ελλιπή συντήρηση, κακή χρήση, υπερφόρτωση, έστω και επιβατών, αµέλειες,
πληµµύρα και/ή χρήση που δεν συµµορφώνεται µε τον έλεγχο σέρβις και/ή το τηρούµενο Χαρτοφυλάκιο Σέρβις
του αυτοκινήτου και/ή το Εγχειρίδιο Κατόχου.
- Οι βλάβες που οφείλονται στη χρήση µη εγκεκριµένου καυσίµου ή λιπαντικού ή που δεν συµµορφώνεται µε τις
οδηγίες της Ford Motor Ελλάς.
- Οι βλάβες που οφείλονται στη χρήση εναλλακτικών καυσίµων βιοντίζελ ή βιοαιθανόλης µε συγκέντρωση άνω
του 5% (εξαιρουµένων των οχηµάτων µικτής τροφοδοσίας της Ford (Flexifuel FFV)).
- Οι βλάβες που οφείλονται στη χρήση επιπλέον προσθέτων και ουσιών έκπλυσης για τα καύσιµα ή το λάδι
κινητήρα (εκτός αν καθορίζεται κατόπιν απαίτησης της Ford).
- Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε διαγωνισµούς (ειδικά σε αγώνες και/ή ράλι), τα ασθενοφόρα οχήµατα, τα
αστυνοµικά και τα πυροσβεστικά οχήµατα, τα ταξί, καθώς και τα οχήµατα επίδειξης.
- Η ελαττωµατική λειτουργία που οφείλεται σε ατύχηµα, κλοπή, διάρρηξη ή πράξη βανδαλισµού.
Σελίδα 2 από 3
_ _ / _ _ /____- (Ηµέρα / Μήνας / Έτος)

Μονογραφές :
Επίσηµος Έµπορος/Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής (για λογαριασµό της Ford Motor Ελλάς)
Πελάτης

FordProtect
– Επέκταση Εγγύησης
Ford
Γενικοί Όροι Εγγύησης
- Τα ελαττώµατα που προκαλούνται από παγετό, καθώς και από απόκλιση προδιαγραφών των λιπαντικών και
ψυκτικών µέσων.
- Τα οχήµατα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση σε σχέση µε τα πρότυπα του κατασκευαστή, εφόσον
η εν λόγω τροποποίηση έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε την αστοχία.
- Οποιοδήποτε µη γνήσιο αξεσουάρ.
- Οποιοδήποτε γνήσιο αξεσουάρ που καλύπτεται από τους όρους του παρόντος (ως εξάρτηµα), αλλά έχει
τοποθετηθεί µετά την πώληση του οχήµατος.
- Τα οχήµατα των οποίων ο µετρητής χιλιοµέτρων έχει αποσυνδεθεί ή τροποποιηθεί.
- Τα ελαττώµατα που προκύπτουν από την επίδραση εξωτερικών µηχανικών ή χηµικών φαινοµένων και
επηρεάζουν, ενδεικτικά, τη βαφή ή το αµάξωµα του οχήµατος, όπως ρίψη χαλικιών, εναποθέσεις σκουριάς,
βιοµηχανικά κατάλοιπα, ατµοσφαιρικοί παράγοντες.
Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιµοποιεί και να συντηρεί το όχηµά του σύµφωνα µε τα πρότυπα που προβλέπει ο
έλεγχος σέρβις, το τηρούµενο Χαρτοφυλάκιο Σέρβις του αυτοκινήτου και οι τεχνικές προδιαγραφές της Ford που
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Κατόχου, για τα οποία ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι πλήρως ενήµερος.
7. Πληρωµή
Η οφειλή εκ της Σύµβασης καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητέα από την υπογραφή αυτής και για το σύνολο
των παροχών ανεξάρτητα από τους τρόπους χρηµατοδότησης.
8. Υπογραφή-Προθεσµία άσκησης δικαιώµατος Προαίρεσης
Η Σύµβαση µπορεί να υπογραφεί εντός 12 µηνών από την παράδοση του οχήµατος.
9. ∆ήλωση - Ακυρότητα
Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι το συγκεκριµένο όχηµα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Ενδεχόµενη µη
τήρηση των υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Ford Motor Ελλάς όσον αφορά τη δήλωση των στοιχείων που
αποτελούν την βάση της σύµβασης απαλλάσσει την Ford Motor Ελλάς από κάθε υποχρέωση.
10. Οι πληροφορίες που παρέχονται για την κατάρτιση της Σύµβασης επεξεργάζονται µε ευθύνη της Ford Motor
Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) (και από τον Επίσηµο Έµπορο - Πωλητή και τον Εξουσιοδοτηµένο
Επισκευαστή ως εκτελούντα την ανωτέρω Επεξεργασία) µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και είναι όλες
απαραίτητες για την κατάρτιση και την εξυπηρέτηση των σκοπών της Σύµβασης. ∆υνάµει του Ν. 2472/1997, ο
Πελάτης διαθέτει δικαίωµα ένστασης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδοµένων, των οποίων
θα είναι παραλήπτες οι εταιρείες του οµίλου Ford, οι Επίσηµοι Έµποροι και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής. Τα εν
λόγω δεδοµένα θα χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς εκτός αν προβάλλει ένσταση ο Πελάτης. Σε αυτή
την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να απευθύνει εγγράφως το αίτηµά του στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
της Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Ακακιών 39 & Μονεµβασίας 25, 151 25, Παράδεισος Αµαρουσίου, Αθήνα.
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