ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα άριστα υλικά και η εφαρμογή αυστηρών ποιοτικών ελέγχων, σε όλα τα στάδια παραγωγής, διασφαλίζουν τη
σωστή κατασκευή, την αντοχή και την αξιόπιστη λειτουργία του αφυγραντήρα που επιλέξατε. Αν παρόλα αυτά
προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, καλέστε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης:
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6, 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: +3 0210 5386490 FAX: +3 0210 5313349
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για πέντε (5) έτη οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της συσκευής που
οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό εξάρτημα.
2. Η εγγύηση ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι της.
3. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην απλή επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος,
καθορίζοντας μόνη αυτή τον τρόπο και τον τόπο επισκευής και όχι αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής.
4. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε κακή εγκατάσταση, παράλειψη, αμέλεια, κακή χρήση
της συσκευής καθώς επίσης και από σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στη συσκευή,
σε εξωγενής παράγοντες που μπορεί να αλλοιώσουν την επιφάνεια της συσκευής (π.χ. τοξικά, άλατα, χημικά
κ.λ.π.).
5. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που μπορεί να προκληθεί από μεταβολή της τάσης της ΔΕΗ ή από
σύνδεση σε μη γειωμένο ρευματοδότη.
6. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν κατά τη διάρκειά της, υπάρξει επέμβαση στη συσκευή από άτομο ή τεχνικό ή
συνεργείο μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία.
7. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο λιανικής πώλησης, με έναρξη
την ημερομηνία αγοράς.
8. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή επίδειξη λειτουργίας ο
πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού του τόπου και του τρόπου επισκευής των βλαβών.
10. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά την μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
11. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συνδέσεις σε δίκτυα ενέργειας και τροφοδοσίας (ΔΕΗ ή Δίκτυο Φυσικού Αερίου)
και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.
12. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής δεν παρατείνει την διάρκεια εγγύησης.
13. Το παρόν έγγραφο εγγύησης δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ SERVICE
ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ………………………………………………………………………………....….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (SERIAL NUMBER) ……………………………………………………………………....……
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ………………………………………………………………………………………………….....….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ……………………………………………………………………….....…….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ…………………………………………………………………………………………….....…….
SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: +3 0210 5386490 FAX: +3 02105313349
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