ΕΓΓΥΗΣΗ G GROUP
Μέσα απτήν πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των ανακαινίσεων και των κατασκευών
κάθε είδους κτιρίων, είμαστε στην ευχάριστη κ προνομιούχα θέση να μπορούμε
ανεπιφύλακτα να προσφέρουμε γραπτή εγγύηση για το κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.
Η γραπτή εγγύηση της G GROUP είναι ένα κείμενο απλό και κατανοητό χωρίς νομικούς
όρους και ειδικές προϋποθέσεις με ψιλά γράμματα. Αφορά όλη την κατασκευή και την
ανακαίνιση από την αρχή έως το τέλος του έργου .
Συντάχθηκε μόνο με αυτό το σκεπτικό κυρίως λόγω της αυτοπεποίθησης που αντλεί η
εταιρεία , βασισμένη στις αυστηρές προδιαγραφές , στις σωστές επιλογές των υλικών και
στο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό που διαθέτει .
Κάθε προϊόν ανακαίνισης ή κατασκευής της G Group, είναι αποτέλεσμα μιας
παραγωγικής διαδικασίας, αυστηρά προσαρμοσμένης σε ποιοτικά πρότυπα , που
εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την εργονομία του. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι διαρκής και
συνοδεύει κάθε προϊόν σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από την πρώτη ύλη μέχρι την τελική
του έκθεση προς τον πελάτη για αυτό παρέχουμε πενταετή ( 5 ) εγγύηση καλής λειτουργίας
και δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης .
Επίσης βασίζεται στις επιμέρους εγγυήσεις που παρέχουν τεκμηριωμένα τα κορυφαία
εργοστάσια παραγωγής των υλικών που χρησιμοποιούμε.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα κατά ISO από τις μεγαλύτερες και
πιο αυστηρές ευρωπαϊκές εταιρείες πιστοποίησης και ακολουθούν το έργο μας σε κάθε
στάδιο.
Εκτός από τα υλικά που χρησιμοποιούμε μπορούμε και παρέχουμε εγγύηση στο
χρονοδιάγραμμα μας σε απόλυτους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί εκατέρωθεν με τους
πελάτες μας καθώς και εγγύηση στον χρόνο παράδοσης του έργου.
Συντάσσουμε και υπογράφουμε πλήρως αναλυτικό συμφωνητικό καθώς κ λεπτομερή
συγγραφή υποχρεώσεων.
Εγγυούμαστε από την αρχή την ‘ κλειδωμένη τιμή’ σε σχέση με τα συμφωνηθέντα και
μηδενική απόκλιση από αυτά .
Εγγυούμαστε την σωστή μελέτη του έργου , την σωστή οργάνωση των σταδίων των
εργασιών , την συνεχή επίβλεψη του έργου σε κάθε εργασία καθώς και την επιστασία
καθ’ολη τη διάρκεια κ σε όλα τα στάδια της ανακαίνισης .
Επισημαίνεται πως όλες οι παραπάνω εγγυήσεις δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που
αφορούν κακή μεταχείριση ή φυσιολογική φθορά αναλώσιμων κ μη υλικών , επέμβαση
τρίτων πέρα από το προσωπικό της εταιρείας καθώς και ανωτέρα βία ( σεισμός-πλημύραφωτιά κλπ ).

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Για να έχει ισχύ η παραπάνω εγγύηση θα πρέπει ο πελάτης μας να συμφωνήσει στις
παρακάτω δεσμεύσεις που αφορούν:
1. Τήρηση του συμφωνητικού σε σχέση με τις χρηματικές καταβολές για να μπορεί να
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να έχει ισχύ η εγγύηση χρόνου παράδοσης .
2. Οι πρόσθετες εργασίες που δεν είναι καταγεγραμμένες κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού επιβαρύνουν το συνολικό κοστολόγιο και παρατείνουν τον χρόνο
παράδοσης .
3. Τυχόν τροποποιήσεις των ήδη συμφωνηθέντων εργασιών ενδέχεται να αλλάξουν την
‘κλειδωμένη τιμή‘ και ενδεχομένως να παραταθεί ο χρόνος παράδοσης .
4. Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να προτείνουμε και να δώσουμε τις καλύτερες λύσεις
σε οποιοδήποτε τεχνικό ή κατασκευαστικό θέμα υπάρξει στον πελάτη μας ,σεβόμενοι κάθε
του επιθυμία , σε διαφορετική όμως περίπτωση ενδέχεται η εγγύηση να μην ισχύει.
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