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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
SPORTEK FITNESS HELLAS

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα TUNTURI.
Το πρoϊόν πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο να αντέχει στην καθημερινή χρήση, καλύπτο-

ντας τις ανάγκες που έχει ο χρήστης, προσφέροντας άνετη και ασφαλή προπόνηση.
Για να απολαμβάνετε το μηχάνημά σας για αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα, θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές 

και να τηρούνται οι κανόνες χρήσης και συντήρησης.
Παρακαλούμε πρίν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνο-

δεύει το όργανο. 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση και για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε πρίν τη χρήση να καλέσετε στο τμήμα 

service προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες προς αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης.

Για να ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:

Όροι και προϋποθέσεις που εξαιρούν την εγγύηση
•  Το όργανο θα πρέπει να βρίσκεται σε ξηρό περιβάλλον και όχι σε χώρους όπου υπάρχει υγρασία, ούτε σε εξωτερικούς χώ-

ρους όπως αυλές και μπαλκόνια.
•  Το όργανο δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας όπως καλοριφέρ – θερμοπομπούς ή σε 

μέρος που να το χτυπάει ο ήλιος.
•  Το όργανο θα πρέπει να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος.
•  Το όργανο θα πρέπει να τροφοφοτείται απευθείας από πρίζα με γείωση και δεν θα πρέπει να παρεμβάλλεται κάποια άλλη 

συσκευή ή πολύπριζο. 
•  Θα πρέπει να λιπαίνετε τον διάδρομο κάθε 8-10 ώρες λειτουργίας με το ειδικό σπρέυ σιλικόνης (Εάν ο διάδρομος δε χρησι-

μοποιηθεί για αρκετό διάστημα, πριν τη χρήση θα πρέπει να ξαναλιπανθεί).
•  Θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις βίδες του οργάνου για τυχόν φθορές ή σφιξίματα λόγω των κρα-

δασμών κατά την άσκηση.
•  Θα πρέπει να ελέγχετε εάν ο τάπητας του διαδρόμου είναι σωστά ρυθμισμένος και δεν κολάει ή μετατοπίζεται.
•  Ξεκινάτε τον διάδρομο πατώντας στα πλαϊνά πλευρικά πατήματα και όχι πατώντας επάνω στον τάπητα.
•  Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, σκουπίζετε το όργανο με στεγνό πανί ή πετσέτα από τυχόν ιδρώτα.
•  Μην καθαρίζετε το όργανο με υγρά που περιέχουν τοξικά.
• -ύλαγεμ αιγ ,νότανυδ ιανίε νάε ,ιακ FFO-NO ητπόκαιδ όκιρτνεκ νοτ ετενίελκ αν ιεπέρπ αθ ςασ ςήσηνόπορπ ςητ ςολέτ οτ άτεΜ  

τερη ασφάλεια, βγάλτε το όργανο από την πρίζα.
•  Μην τοποθετείτε τον διάδρομο πάνω σε χαλί, αλλά μόνο στο πάτωμα ή στο ειδικό δάπεδο προστασίας.
•  Μην αναδιπλώνετε τον διάδρομο αμέσως μετά τη λίπανση, αλλά αφού πρώτα έχει προηγηθεί μια προπόνηση. 
•  Μην προβείτε σε οποιαδήποτε παρέμβαση-επισκευή πρίν καλέσετε το τμήμα service.
•  Καλέστε αμέσως το τμήμα service μόλις διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία ή θόρυβο.
•  Για να ισχύει η εγγύηση, η επισκευή θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρίας.

Αντιπροσωπεία TUNTURI NEW FITNESS - ΣΠΟΡΤΕΚ ΦΙΤΝΕΣΣ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 69 ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104827330 - info@tunturi.gr 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(Τα μέρη που καλύπτονται και η διάρκεια τους αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα)
Tunturi Cardio Fit
Tunturi Competence
Tunturi Performance
Tunturi Endurance

(Τα μέρη που καλύπτονται και η διάρκεια τους αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα)
Tunturi Endurance
Tunturi Platinum Pro

Τηλέφωνο: 2104827330
Φαξ: 2104815731
email: info@tunturi.gr
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ
•  Πλαστικά μέρη και διακοσμητικά καπάκια.
•  Φθορές σε ταπετσαρίες και αφρώδη υλικά.
•  Φθορές στον τάπητα απο λάθος ρύθμιση - ελλιπή συντήρηση - χρήση ακατάλληλου λιπαντικού.
•  Φθορές από πτώσεις αντικειμένων και υγρών.
•  Φθορές από κακή χρήση και συντήρηση.
•  Φθορές και διάβρωση απο ιδρώτα που συσσωρεύεται καιρό στο όργανο.
•  Φθορές από προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
•  Φθορές που οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη.
•  Βλάβες που οφείλονται σε πρόβλημα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή πτώσης τάσης ρεύματος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης
•  Φθορές από καιρικές συνθήκες.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:
1.  Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών γίνεται με ευθύνη και 

έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία 
δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.

2.  Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού 
βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να φυλάξετε την 
απόδειξη αγοράς ή κρατήστε φωτοτυπία αυτής, σε περίπτωση που σας ζητηθεί ως αποδεικτικό για την εγγύση.

Η εγγύηση αφορά τον πρώτο αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.
Η εταιρία αναλαμβάνει να επισκευάσει το όργανο χωρίς κόστος ανταλλακτικών στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε 

κατασκευαστικό λάθος και όχι από φυσιολογικές φθορές που έχουν προκληθεί από τη χρήση.
Η επισκευή γίνεται δωρεάν στον χώρο του service της εταιρίας ή σε εξουσιοδοτημένους σταθμούς εξυπηρέτησης.
Επισκευές εκτός του χώρου service της εταιρίας επιβαρύνονται μόνο με έξοδα μετάβασης τεχνικού, ο έλεγχος και 

η εργασία του τεχνικού εφόσον πληρούνται οι όροι εγγύησης παρέχεται δωρεάν.
Η εταιρία υποχρεούται να επισκευάσει το όργανο και να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα προβληματικά ανταλλακτικά 

που θα κρίνει ο τεχνικός ότι χρειάζονται για την σωστή λειτουργία του οργάνου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η εταιρία 
σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει το όργανο παρά μόνο όταν δεν είναι δυνατή η επισκευή του λόγω 
έλλειψης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή.

Μηχανήματα Αερόβιας άσκησης

Σειρές Προϊόντων  ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗ

Tunturi Cardio Χρόνος Χρήσης* Σκελετός  
(μόνο σπάσιμο)

Μοτέρ 
Διαδρόμου

Λοιπά αντ/κα: 
Ηλεκτρονικά 
- Χειρολαβές 
- καθίσματα - πε-
τάλια - ρουλεμάν 
- άξονες

Περιφερειακά 
αντ/κα:
Τάπητας - Ιμάντας 
μοτέρ και δάπε-
δα**

Tunturi Cardio Fit Max. 2 ώρες 3 Χρόνια 5 Χρόνια 3 Χρόνια 3 Χρόνια

Tunturi Competence** Max. 3 ώρες 10 Χρόνια 10 Χρόνια 3 Χρόνια 3 Χρόνια

Tunturi Performance** Max. 5 ώρες 15 Χρόνια 15 Χρόνια 3 Χρόνια 3 Χρόνια

Tunturi Endurance Max. 8 ώρες Εφ’ όρου ζωής Εφ’ όρου ζωής 3 Χρόνια 3 Χρόνια

Platinum PRO Max. Απεριόριστα Εφ’ όρου ζωής Εφ’ όρου ζωής 3 Χρόνια 3 Χρόνια

*  Χρόνος Χρήσης είναι ο μέγιστος χρόνος την ημέρα κάτω από κανονικές συνθήκες.
**  Περιφερειακά Ανταλλακτικά (Ιμάντες κίνησης - Δάπεδα - Τάπητες) μπορεί να εξαιρεθούν από την εγγύηση υπό κάποιες συνθήκες. Δια-

βάστε τις εξαιρέσεις εγγύησης.
***  Παρέχουμε Δωρεάν Τεχνική υποστήριξη 2 ετών εντός έδρας και 1 έτους στον χώρο σας για περιοχές εντός Αττικής 

(Για περιοχές εκτός Αττικής και όπου υπάρχει εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σε ακτίνα 30 Km από τον σταθμό εξυπηρέτησης)

Όλα τα ανταλλακτικά που αντικαθιστούνται εκτός εγγύησης συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.
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Σειρές Προϊόντων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗ

Tunturi Cardio Χρόνος Χρήσης Σκελετός  
(μόνο σπάσιμο)

Μοτέρ 
Διαδρόμου

Λοιπά αντ/κα:
Ηλεκτρονικά 
- Χειρολαβές 
- καθίσματα - πε-
τάλια-ρουλεμάν 
- άξονες

Περιφερειακά 
αντ/κα:
Τάπητας - Ιμάντας 
μοτέρ και δάπε-
δα***

Tunturi Cardio Fit** Δεν Καλύπτονται από Εγγύηση

Tunturi Competence** Δεν Καλύπτονται από Εγγύηση

Tunturi Performance** Max. 4 ώρες
(professional Use)

2 Χρόνια
(professional Use)

2 Χρόνια
(professional Use)

2 Χρόνια
(professional Use)

2 Χρόνια
(professional Use)

Tunturi Endurance(1) Max. 6 ώρες 2 Χρόνια 2 Χρόνια 2 Χρόνια 2 Χρόνια

Platinum PRO(2) Απεριόριστα 5 Χρόνια 5 Χρόνια 2 Χρόνια 2 Χρόνια

Professional Use: Εννοούμε Μικρά Νοσοκομεία - Φυσιοθεραπευτήρια - Ξενοδοχεία - Σχολεία -  Μικρά Studio - Δημόσιες Υπηρεσίες.
Commercial Use: Εννοούμε Μικρά Γυμναστήρια - Μεγάλες Μονάδες.
(1) Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση (κατηγορία Professional Use).
(2) Κατάλληλο για επαγγελματική και εμπορική χρήση (κατηγορία Commercial use).

** Δεν δίνεται εγγύηση για επαγγελματική χρήση.
***  Παρέχουμε Δωρεάν Τεχνική υποστήριξη 2 ετών εντός έδρας και 1 έτους στον χώρο σας για περιοχές εντός Αττικής 

(Για περιοχές εκτός Αττικής και όπου υπάρχει εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σε ακτίνα 30 Km από τον σταθμό εξυπηρέτησης).

Όλα τα ανταλλακτικά που αντικαθιστούνται εκτός εγγύησης συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.

Μηχανήματα Δύναμης

Σειρές Προϊόντων ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Tunturi Strenght Σκελετός (μόνο σπάσιμο) Γενικά Ανταλλακτικά Περιφερειακά Ανταλλακτικά**
(συρματόσχοινα - τροχαλίες - 

χειρολαβές)

Tunturi/Bruce Lee* 3 Χρόνια 3 Χρόνια 3 Χρόνια

Platinum Pro 15 Χρόνια 3 Χρόνια 3 Χρόνια

**  Τα περιφερειακά ανταλλακτικά μπορεί να εξαιρεθούν από την εγγύηση υπό όρους (Διαβάστε τις εξαιρέσεις εγγύησης).

Σειρές Προϊόντων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ

Tunturi Strenght Σκελετός (μόνο σπάσιμο) Γενικά Ανταλλακτικά Περιφερειακά Ανταλλακτικά**
(συρματόσχοινα - τροχαλίες - 

χειρολαβές)

Tunturi Strenght 2 Χρόνια
(κατηγορία Professional Use)

1 Χρόνο
(κατηγορία Professional Use)

1 Χρόνο
(κατηγορία Professional Use)

Platinum Pro (2) 5 Χρόνια 2 Χρόνια 2 Χρόνια

**  Τα περιφερειακά ανταλλακτικά μπορεί να εξαιρεθούν από την εγγύηση υπό όρους (Διαβάστε τις εξαιρέσεις εγγύησης).
(2) Προορίζεται για Επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες ανταλλακτικών εκτός εγγύησης
–  Όλα τα ανταλλακτικά που αντικαθιστούνται εκτός εγγύησης συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.
–  Η Αντιπροσωπεία δεσμεύεται να έχει stock ανταλλακτικών για τις παραπάνω σειρές για 5 έτη εκτός από ιμάντες 

μοτέρ και σκελετό.
–  Επίσης παρέχει ανταλλακτικά για 3 χρόνια από την ημερομηνία που σταματάει η παραγωγή του προϊόντος. 

Κεντρική αντιπροσωπεία προϊόντων TUNTURI NEW FITNESS www.sportek.gr 
ΣΠΟΡΤΕΚ ΦΙΤΝΕΣΣ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε, 210-48 27 330, info@tunturi.gr


