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Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο να σας ενηµερώσει για του όρους και τις προϋποθέσεις του
προγράµµατος FordProtect και η κατοχή του σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο
κάλυψης οποιουδήποτε οχήµατος. Προκειµένου να ενηµερωθείτε επακριβώς αν το όχηµά σας
καλύπτεται από την επέκταση εγγύησης FordProtect παρακαλούµε να απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο
Επίσηµων Εµπόρων της Ford Ελλάς.
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα αυτοκίνητο της Ford. Είµαστε σίγουροι ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
σας και θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ευχάριστης οδήγησης.
Η Ford Motor Company αναγνωρίζεται παγκοσµίως ως συνώνυµη µε την κατασκευή οχηµάτων ποιότητας, όµως µε
το καινούργιο σας Ford αγοράσατε κάτι περισσότερο από τα πλεονεκτήµατα των τεχνολογικών επιτευγµάτων και
την πείρα των 100 και πλέον ετών που διαθέτει ο κατασκευαστής.
Η Ford Motor Ελλάς, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών της, ανέπτυξε και σας παρέχει ένα
πρόγραµµα Επέκτασης Εγγύησης, χωρίς καµία δική σας επιβάρυνση, η ονοµασία του οποίου είναι FordProtect.
Σας παρακαλούµε αφιερώστε το χρόνο που χρειάζεται και διαβάστε το παρόν βιβλιάριο της επέκτασης εγγύησης
FordProtect στο οποίο αναλύονται λεπτοµερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά την διάρκειά της.
∆ιάρκεια Κάλυψης
To Ford Protect σας προσφέρει κάλυψη για επιπλέον 3 χρόνια, πέραν των 2 ετών της εργοστασιακής εγγύησης
(συνολικά 5 χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης της εργοστασιακής εγγύησης), ή 100.000 χιλιόµετρα – όποιο
συµπληρωθεί πρώτο. Συγκεκριµένα, η περίοδος κάλυψης του FordProtect άρχεται από το τρίτο (3) έτος µε
αφετηρία την παράδοση του οχήµατος και λήγει µε την παρέλευση του πέµπτου (5) έτους από την πώληση αυτού
ή µε την συµπλήρωση 100.000 χιλιοµέτρων, όποιο γεγονός προηγηθεί χρονικά.
Καλυπτόµενα Οχήµατα
Προκειµένου να ενηµερωθείτε αν το όχηµά σας καλύπτεται από την επέκταση εγγύησης FordProtect παρακαλούµε
να απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο Επίσηµων Εµπόρων της Ford Ελλάς.
Εφαρµογή και γεωγραφικά όρια κάλυψης
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 τους όρους κάλυψης παρ. 5), από οποιονδήποτε εκ των Εξουσιοδοτηµένων
Επισκευαστών της στην Ελλάδα ή Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών σε οποιονδήποτε από τις παρακάτω χώρες. Αν
για οποιοδήποτε λόγο ο Πελάτης καταβάλλει δαπάνες στα πλαίσια του Προγράµµατος, εντός των εγκεκριµένων
δικτύων επισκευαστών της Ford των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, η Ford Motor Ελλάς και εφόσον επιβεβαιωθεί η
συνδροµή εφαρµογής της παρούσας εγγύησης, µέσω των Επίσηµων Εµπόρων και Εξουσιοδοτηµένων
Επισκευαστών του δικτύου αυτής, θα καταβάλει στον Πελάτη τις ως άνω δαπάνες, µε την προσκόµιση των
σχετικών τιµολογίων.
Ειδικότερα, για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος προγράµµατος, το δίκτυο της Ford Ευρώπης περιλαµβάνει
τις εξής χώρες-περιοχές: Αζόρες, Ανδόρα, Αυστρία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Γαλλία (και Κορσική), Γερµανία, Γιβραλτάρ, ∆ανία, Ελβετία (και Λιχτενστάιν), 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 του Προγράµµατος ισχύουν σε συνδυασµό µε τις διατάξεις που διέπουν την πώληση καταναλωτικών
αγαθών και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Όροι Κάλυψης
1 Το όχηµα θα πρέπει να µεταφερθεί άµεσα στον Επίσηµο Επισκευαστή του δικτύου της Ford Motor, και ανάλογα
µε την περίπτωση όχι αργότερα από επτά (7) ηµέρες από την ανακάλυψη του ελαττώµατος. Κάθε επισκευή µε
σκοπό την επιδιόρθωση ελαττωµάτων που καλύπτονται από το Πρόγραµµα ανατίθεται σε 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, θα πρέπει να µεταφερθεί στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο
Επισκευαστή.
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2 Το όχηµα θα πρέπει να συντηρείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης της Ford και το Χαρτοφυλάκιο
Σέρβις του αυτοκινήτου να συµπληρώνεται δεόντως, όπως πιο αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω υπό τίτλο
"Προϋποθέσεις Συντήρησης" .
Ο έλεγχος σέρβις και το τηρούµενο Χαρτοφυλάκιο Σέρβις του αυτοκινήτου πρέπει να φυλάσσονται από τον
πελάτη, 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.
3 Τα µέρη που αντικαταστάθηκαν αποτελούν ιδιοκτησία της Ford Motor Ελλάς.
4 Κατόπιν της µεταπώλησης του οχήµατος, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκ του Προγράµµατος
µεταβιβάζονται αυτόµατα στον νέο ιδιοκτήτη.
5 Το ελαττωµατικό µέρος, σύµφωνα µε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Εξουσιοδοτηµένου της Ford, θα
επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται από γνήσιο ανταλλακτικό Ford.
Καλυπτόµενα Εξαρτήµατα από το FordProtect
Το "Ford Protect" καλύπτει:
•
Κινητήρα.
•
Κιβώτιο ταχυτήτων.
•
Καταλυτικό µετατροπέα.
•
Μπροστινό άξονα.
•
Πίσω άξονα.
•
Σύστηµα διεύθυνσης.
•
Σύστηµα πέδησης (εξαιρούνται τακάκια και δίσκοι
των φρένων).
•
Air condition.
•
Καλοριφέρ.
•
Ηχοσυστήµατα Ford (εφόσον έχουν τοποθετηθεί
εργοστασιακά).
•
Αερόσακους.
•
Ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων του εγκεφάλου του κινητήρα, του συστήµατος
κεντρικού κλειδώµατος, του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων ABS, των ηλεκτρικά
ρυθµιζόµενων καθισµάτων και όλων των άλλων εργοστασιακά τοποθετηµένων συστηµάτων ασφαλείας
και άνεσης που διαθέτει το Ford σας.
Εξαιρέσεις
Από το FordProtect 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, φίλτρα καυσίµου, φίλτρα αέρα, φίλτρα σκόνης/γύρης, σπινθηριστές (µπουζί).
- Εργασίες ∆ιάγνωσης και Συντήρησης
- Τα µέρη του αµαξώµατος και αξεσουάρ, παντός τύπου εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις, ο εσωτερικός και
εξωτερικός διάκοσµος, 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.
- Τα ελαττώµατα που προκύπτουν από την επίδραση εξωτερικών µηχανικών ή χηµικών φαινοµένων (όπως ρίψη
χαλικιών, εναποθέσεις σκουριάς, βιοµηχανικά κατάλοιπα, ατµοσφαιρικοί παράγοντες, χρήση καθαριστικών ή
αποσµητικών, κτλ) και επηρεάζουν τα καλυπτόµενα, από το παρόν Πρόγραµµα, µέρη του οχήµατος.
- 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,
- 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.
- Η χρήση µη εγκεκριµένου καυσίµου ή λιπαντικού ή που δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Ford Motor Ελλάς,
- Η χρήση εναλλακτικών καυσίµων βιοντίζελ ή βιοαιθανόλης µε συγκέντρωση άνω του 5% (εξαιρουµένων των
οχηµάτων µικτής τροφοδοσίας της Ford (Flexifuel FFV),
- Η χρήση επιπλέον προσθέτων και ουσιών έκπλυσης για τα καύσιµα ή το λάδι κινητήρα (εκτός αν καθορίζεται
κατόπιν απαίτησης της Ford).
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- Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε διαγωνισµούς (ειδικά σε αγώνες και/ή ράλι), τα ενοικιαζόµενα οχήµατα,
τα ασθενοφόρα οχήµατα, τα αστυνοµικά και τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα ταξί.
- Η ελαττωµατική λειτουργία που οφείλεται σε ατύχηµα, κλοπή, διάρρηξη ή πράξη βανδαλισµού,
- 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 αξεσουάρ δεν έχει τοποθετηθεί από την αρχή,
- Τα οχήµατα των οποίων ο µετρητής χιλιοµέτρων έχει αποσυνδεθεί ή τροποποιηθεί.

Γενικές Εξαιρέσεις
Καθίσταται σαφές ότι η παρούσα εγγύηση FORD PROTECT δεν καλύπτει οποιαδήποτε αποθετική ή/και µελλοντική
ζηµία, υλική ζηµία, σωµατική βλάβη ή θάνατο προσώπου (συµπεριλαµβανοµένων δαπανών ή εξόδων, νοµικών ή
άλλων) οποιασδήποτε µορφής, που θα υποστεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο· ουδεµία
απώλεια, βλάβη ή ζηµία που θα επέλθει εξαιτίας κύµατος πίεσης που προκλήθηκε από αεροσκάφος ή άλλη πτητική
µηχανή, κινούµενη µε την ταχύτητα του ήχου ή υπερηχητική ταχύτητα. Ουδεµία απώλεια, βλάβη, ζηµία, αξίωση ή
δαπάνη για προληπτικούς λόγους, ως αποζηµίωση ή άλλη, αµέσως ή εµµέσως σχετιζόµενη µε οποιαδήποτε
απώλεια ή βλάβη σε σχέση µε την οποία υφίσταται κάλυψη από κάποιο συµβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας, ή εγγύηση
του κατασκευαστή.
Η παρούσα δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε µορφής, που αµέσως ή
εµµέσως προκλήθηκαν, είναι αποτέλεσµα, ή σχετίζεται µε τα κατωτέρω, χωρίς να ενδιαφέρει η ύπαρξη ή µη
οποιασδήποτε άλλης αιτίας ή γεγονότος, που συγχρόνως, ή µε οποιαδήποτε άλλη χρονική σειρά, συνέβαλλε στην
πρόκληση της απώλειας: πόλεµος, εισβολή, ενέργειες αλλοδαπών εχθρικών δυνάµεων, εχθροπραξίες, επιχειρήσεις
πολεµικής φύσεως (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος, είτε όχι), εµφύλιος πόλεµος, εξέγερση, επανάσταση, ανταρσία,
κοινωνική αναταραχή, η οποία αποκτά διαστάσεις ένοπλης λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτικού καθεστώτος ή
σφετερισµού εξουσίας, ή οδηγεί σε αυτά· οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια (και για τους σκοπούς της
παρούσας εξαίρεσης, ως τροµοκρατική ενέργεια νοείται ενδεικτικώς η πράξη βίας ή/και η απειλή αυτής, από
οποιοδήποτε πρόσωπο, ή οµάδα(-ες) προσώπων, που ενεργεί µόνο του, ή για λογαριασµό ή σε σχέση µε
οποιαδήποτε οργάνωση(-εις), ή κυβέρνηση(-εις), η οποία διεπράχθη για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς,
ή παρεµφερείς λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης να ασκηθεί, δι’ εκφοβισµού, επιρροή σε κυβέρνηση
ή/και στο κοινωνικό σύνολο, ή µέρος αυτού.
∆ια του παρόντος όρου, επίσης, εξαιρείται οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε µορφής,
που αµέσως ή εµµέσως προκλήθηκε, είναι αποτέλεσµα, ή σχετίζεται µε οποιαδήποτε πράξη διενεργήθηκε για τον
έλεγχο, την πρόληψη, την καταστολή, ή σχετίζεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε όσα εκτίθενται ανωτέρω.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τµήµα της παρούσας εξαίρεσης κριθεί άκυρο ή µη εφαρµόσιµο, η διάταξη που
επιβιώνει παραµένει ισχυρή και εφαρµοστέα.
Η παρούσα δεν καλύπτει οποιαδήποτε περιουσιακή απώλεια, βλάβη ή ζηµία,
οποιασδήποτε µορφής, ή
οποιοδήποτε κόστος ή δαπάνη, οποιασδήποτε µορφής, που αµέσως ή εµµέσως προκλήθηκε, είναι αποτέλεσµα, ή
σχετίζεται µε αυτή ή, οποιοδήποτε διαφυγόν κέρδος, νόµιµη ευθύνη, οποιασδήποτε µορφής, που αµέσως, ή
εµµέσως, προκλήθηκε, συντελέσθηκε, ή σχετίζεται µε ιοντική ακτινοβολία, µόλυνση από ραδιενέργεια από
πυρηνικά καύσιµα, ή πυρηνικά απόβλητα από την ανάφλεξη πυρηνικών καυσίµων.
Ο όρος αυτός έχει εφαρµογή µη λαµβανοµένης υπ’ όψιν οποιασδήποτε άλλης αιτίας, ή γεγονότος, που
ταυτόχρονα, ή κατ’ οιανδήποτε άλλη χρονική σειρά, έχει συντελέσει στην πρόκληση απώλειας, ζηµίας, δαπανών,
εξόδων ή αξιώσεων.

Προϋποθέσεις Συντήρησης
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. Το µητρώο
συντήρησης πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται δεόντως από τον Επισκευαστή που πραγµατοποίησε τις
εργασίες της συντήρησης, στην κατάλληλη θέση.

