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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα εγγύηση & δήλωση τεχνικής υποστήριξης
ισχύει για την Ελληνική και την Κυπριακή επικράτεια. Οι
όροι της εγγύησης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο
( Ν.2251/94) που εναρμονίζεται με τη Κοινοτική Οδηγία
1999/44/ΕΚ.
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LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η LG εγγυάται ότι η συσκευή σας, η οποία έχει περάσει επιτυχώς
αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και πληροί όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα παρουσιάσει
ελαττώματα ως προς το υλικό κατασκευής και την τεχνική αρτιότητα
της, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση τήρησης των
όρων που περιγράφονται με σαφήνεια στο παρόν φυλλάδιο.
Περιορισμοί ευθύνης.
Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει ούτε θίγει σε κανένα βαθμό τα
δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.
Εφόσον επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, τα μέσα
αποκατάστασης που προβλέπονται στην παρούσα δήλωση
αποτελούν τα μόνα και αποκλειστικά μέσα αποκατάστασης της
βλάβης. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα. Σας
συνιστούμε να συμβουλευθείτε την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
σας για τον πλήρη προσδιορισμό των δικαιωμάτων σας, που
ενδεχομένως να διαφέρουν από αυτά που παρέχονται με την
παρούσα. Οι όροι της παρούσας δεν εξαιρούν, περιορίζουν ή
τροποποιούν, αλλά συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά νόμιμα
δικαιώματά σας, που γεννώνται από την πώληση του άνω προϊόντος
σε εσάς.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 (δύο) ετών,
η οποία ξεκινάει από την αρχική ημερομηνία αγοράς της.
Θα χρειαστεί να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς, όπου θα
αναγράφεται με ευκρίνεια η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος
ως προϋπόθεση για παροχή υπηρεσιών εγγύησης.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα της μάρκας LG
Electronics, που εισήχθησαν και πωλήθησαν από την εταιρεία LG
Electronics Ελλάς Α.Ε, και τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της,
εντός της Ελληνικής και Κυπριακής Επικράτειας.
Αν η LG Electronics Ελλάς Α.Ε, λάβει γνωστοποίηση περί
ελαττωματικού προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση και διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττώματος, θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση της
με μία συσκευή της επιλογής της, ιδίας ή αντίστοιχης απόδοσης,
αποκλειομένων οποιονδήποτε περαιτέρω αξιώσεων.
Τα προϊόντα (ή εξαρτήματα) αντικατάστασης ενδεχομένως να
περιέχουν καινούργια ή και επισκευασμένα /
ανακατασκευασμένα υλικά ισάξια των καινούριων, όσον αφορά
στην απόδοση και στην αξιοπιστία.
Ειδικοί όροι.
1) Για τα Monitor και όσον αφορά στην περίπτωση εμφάνισης
ανενεργών εικονοστοιχείων, παρακαλούμε όπως
συμβουλευτείτε τους όρους εγγύησης στη διεύθυνση
www.lg.com/gr.
2) Για τις LCD τηλεοράσεις, οι προδιαγραφές που ορίζονται από
το ISO 9241-3/ class 1, καλύπτουν την περίπτωση εμφάνισης
ανενεργών εικονοστοιχείων.
3) Για τα πλυντήρια τεχνολογίας Direct drive ισχύει επιπλέον
εγγύηση 8 ετών (συνολικά 10 έτη) μόνο για το μοτέρ.
4) Για τα ψυγεία τεχνολογίας Linear Compressor (Γραμμικού
Συμπιεστή), ισχύει επιπλέον εγγύηση 8 ετών (συνολικά 10 έτη)
μόνο για τον συμπιεστή.
5) Για τα κλιματιστικά, ισχύει Επιπλέον εγγύηση 3 ετών

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει:
1) Για βλάβες ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση του
προϊόντος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται:
α) Η χρήση του προϊόντος για σκοπό άλλον από αυτόν που
προορίζεται.
β) Η μη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, η
εγγύηση περιορίζεται στους έξι (6) μήνες από την αγορά.
γ) Η λανθασμένη ή πλημμελής εγκατάσταση και συντήρηση
του προϊόντος καθώς και η βλάβη που προκαλείται κατά την
διαμετακόμιση ή την χρήση του σε μη κατάλληλο χώρο.
δ) Η βλάβη που οφείλεται σε εξωτερικές και απρόβλεπτες
αιτίες όπως, ατύχημα, κεραυνό ή προβλήματα του δικτύου
ηλεκτροδότησης.
ε) Η βλάβη από λογισμικό, ιούς και διασύνδεση με εξαρτήματα
που δεν παρέχονται από την LG.
στ) Η επισκευή από εταιρεία εκτός της LG ή μη
εξουσιοδοτημένο από την LG πάροχο τεχνικής υποστήριξης.
2. Για φθορές που οφείλονται σε φυσιολογική χρήση σε,
κρύσταλλα, πλαστικά μέρη, μπαταρίες και λοιπά αναλώσιμα
εξαρτήματα.
3. Για οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο σειριακός αριθμός
έχει αλλοιωθεί ή καταργηθεί.

(συνολικά 5 έτη) μόνο για τον συμπιεστή.

6) Για τους βιντεοπροβολείς ισχύει εγγύηση 3 ετών.
7) Για τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων και των
φορητών υπολογιστών καθώς και για τις λάμπες των
βιντεοπροβολέων ισχύει εγγύηση 6 (έξι) μηνών.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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