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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

5 χρόνια

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα
προιόντα μας, αγοράζοντας αυτή τη συσκευή.
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση
καλής λειτουργίας, διάρκειας πέντε (5) χρόνων, σύμφωνα με τους όρους

• Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθορίζει τον τρόπο και τον
τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Σε περίπτωση που η επισκευή γίνει
στα εργαστήρια μας και η συσκευή βρίσκεται εντός της ίδιας πόλης με το
κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά της, τα έξοδα μεταφοράς της
συσκευής δεν επιβαρύνουν τον πελάτη. 

• Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της μεταφοράς ή 
εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (π.χ. μη αφαίρεση 
ασφαλειών μεταφοράς κτλ) .

από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Αγαπητέ Πελάτη, 

• Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος
διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε
μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
• Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις κατάλληλες συνθήκες
λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών
δραστηριοτήτων. Σε τέτοια περίπτωση η εταιρία μας δεν φέρει καμμιά ευθύνη
για τυχόν φθορές ή ζημιές που θα προκύψουν από τέτοια χρήση.  

• Μετατροπές που έγιναν σε συσκευές που πουλήθηκαν σε ξένη χώρα
 • Συσκευές που πωλούνται για να χρησιμοποιηθούν σε ξένη χώρα

• Διαφυγόντα κέρδη με υπαιτιότητα την βλάβη της συσκευής ή την 
καθυστέρηση επισκευής της συσκευής

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΙΤΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ

ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΒΛΑΒΗ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ



Πιστοποιητικό Συμβατικής Εγγύησης
προς τον Καταναλωτή

Όλοι οι όροι που περιέχονται στην Συμβατική Εγγύηση προς τον
 καταναλωτή ενεργοποιούνται αυτόματα από την ημερομηνία αγοράς 
της συσκευής και έχουν διάρκεια 24 μήνες.
Οι όροι που περιέχονται σε αυτή την εγγύηση δεν βλάπτουν τα
δικαιώματα του καταναλωτή όπως αυτά προβλέπονται από την 
Ευρωπαική Οδηγία 1999/44/EC και από την Ελληνική Νομοθεσία,
για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος. 

 

Η συσκευή σας έπαψε να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί
σωστά; Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς 
καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, η διάρκεια 
της οποίας αναγράφεται στο εσώφυλλο και είμαστε στη 
διάθεση σας, για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα σας.
Σας παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

Ελέγξτε προσεκτικά, σύμφωνα με τον Οδηγό Αντιμετώπισης 
Προβλημάτων που υπάρχει στο εγχειρίδιο χρήσης, ότι η 
συσκευή σας πραγματικά έχει κάποιο πρόβλημα και ότι το 
σύμπτωμα βλάβης που εμφανίζεται  δεν οφείλεται σε κακή
ρ ύ θ μ ι σ η  ή  λ α ν θ α σ μ έ ν ο  χ ε ι ρ ι σ μ ό .

Εφόσον δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα καλέστε 
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service και το 
ειδικευμένο προσωπικό μας θα χαρεί να σας 
εξυπηρετήσει. Θυμηθείτε ότι όσο πιο αναλυτικά 
παρουσιάσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, τόσο πιο 
εύκολα θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε.   
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