
Όροι Εγγύησης
Η εταιρία NYFAN ABEE, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των 
αυθεντικών Ολλανδικών τεντοπάνων NYFAN TEN CATE εγγυάται:
• Το τεντόπανό σας θα έχει ικανοποιητική εμφάνιση για όλη τη διάρκεια της     
 εγγύησης, η οποία παρέχεται για 7 έτη από 01/01/2020.
• Προέλευση παραγωγής από το εργοστάσιο TEN CATE TECHNICAL FABRICS 
   στην Ολλανδία.
• Ποιότητα με πιστοποίηση παραγωγής ποιοτικών και περιβαλλοντικών standards.
• Πιστοποίηση οικολογικού προϊόντος με Oeko - Tex Standard 100 ( Ύφασμα 
  Εμπιστοσύνης απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες) βραβευμένο με Οικολογική 
  Μαργαρίτα.
Η εγγύησή μας ισχύει εφόσον τηρούνται τα παρακάτω:
• Έχετε στην κατοχή σας την εγγύηση όπου αναγράφονται το σχέδιο, τα μέτρα, 
η ημερομηνία αγοράς, ο Αρ. Δελτίου Αποστολής και απαραιτήτως η σφραγίδα του 
καταστήματος που κάνατε την αγορά.
• Οποιοδήποτε αίτημα θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες από τον εντοπισμό του  
 προβλήματος.
• Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει το προβληματικό τεντόπανο 
  για έλεγχο.
Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Ζημιά που προκύπτει από υπαιτιότητα, αμέλεια ή κακή χρήση του αγοραστή.
• Ζημιά, η οποία προκαλείται από περιττώματα πτηνών, μυκήτων, φύλλα δέντρων 
  και ιδιαίτερων ατμοσφαιρικών ρύπων.
• Ζημιά από ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ. χαλαζόπτωση.
• Ζημιά από φωτιά.
• Φυσιολογική φθορά.
Οδηγίες συντήρησης:
• Μην τυλίγετε την τέντα βρεγμένη.
• Καθαρίζετε την τέντα μόνο με χλιαρό νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε χλώριο ή άλλα χημικά απορρυπαντικά.
• Διατηρείτε την τέντα καθαρή.
• Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη με μία μαλακή στεγνή βούρτσα.

Τηρώντας τις ανωτέρω οδηγίες, θα διατηρήσετε το τεντόπανό σας σε καλή 
κατάσταση για πολλά χρόνια.

Warranty Terms
NYFAN S.A. Company, exclusive distributor and importer of the authentic Dutch 
awning and tent fabrics NYFAN TEN CATE guarantees:

• Your awning fabrics will have a satisfying appearance for the whole duration of your 
 7 year warranty from 01/01/2020.

• Production origin from TEN CATE TECHNICAL FABRICS facility in Holland. 

• Quality with production certificates related to quality and environmental standards.

• Ecological Product Certification with Oeko - Tex Standard 100 (Trusted fabric free of 
 harmful substances) winner of Ecological Margarita.

Our warranty applies when the following are assured:

• You own a guarantee showing the design, measures, purchase date, Consignment 
 note number and most importantly the stamp of the store you made the purchase.

• Any request must be made within 30 days after you determine the problem.

• Our Company reserves the right to accept the defective awning fabric for check.

The warranty does not apply in the following cases:

• Damage caused from buyer’s fault, negligence or misuse.

• Damage caused by bird droppings, fungi, tree leaves and specific air pollutants.

• Extreme weather damage eg. hailstorm

• Damage from fire.

• Normal wear.

Maintenance Instructions:

• Do not wrap the awning when it is still wet.

• Clean the awning only with tepid water.

• Do not use chlorine or other chemical detergents.

• Keep the awning clean.

• Regularly remove dust using a soft dry brush.

If you follow the above instructions, your awning and tent fabrics will look good for 
many years.

Εγγύηση Ποιότητας - Αντοχής - Προέλευσης
Warranty Quality - Strength - Origin

7 years warranty



_______________________________________________________________________________________________________________________
Όνομα / Name

_______________________________________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση / Address

_______________________________________________________________________________________________________________________
Τηλέφωνο / Telephone number

_______________________________________________________________________________________________________________________
Σχέδιο - Τετρ. μέτρα / Design - Sq. meters

_______________________________________________________________________________________________________________________
Ημερομηνία τοποθέτησης / Placement date

_______________________________________________________________________________________________________________________
Αριθμ. δελτίου αποστολής / Consignment note No

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Υπογραφή και σφραγίδα καταστήματος / Store signature and stamp

7 years warranty 7 years warranty




