
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Αυτή η εγγύηση εκδίδεται από την ARISTON THERMO S.p.A., με έδρα το Fabriano (NA) και την
Viale A. Merloni 45. Αναφέρεται στον αφυγραντήρα και περιλαμβάνει την άνευ χρέωσης επισκευή ή
αντικατάσταση της συσκευής ή μερών αυτής, όταν έχει υποστεί εργοστασιακό ελάττωμα, σε
περίπτωση που :

- το ελάττωμα παρουσιάζεται μέσα σε 2 (δύο) ΧΡΟΝΙΑ από την επίσημη ημερομηνία αγοράς και
αναφέρεται από τον χρήστη σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Ariston εντός 2
μηνών από την ανακάλυψή του.

- το εν λόγω ελάττωμα αναγνωρίζεται από το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της
Ariston.

Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος ή δαπάνη για τις εργασίες που θα γίνουν από το
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτηση της Ariston υπό την εγγύηση.

Για να μάθετε περισσότερα για τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής
Εξυπηρέτησης τηςAristonπαρακαλώ επικοινωνήστε με τοAriston

Customer Service στο 801 11 690 690 .

Η εγγύηση ισχύει εφόσον:

Ο αφυγραντήρας εγκαθίσταται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (όπως αυτοί είναι
δημοσιευμένοι από τις τοπικές αρχές ή τα υπεύθυνα για τη δημόσια υγεία ινστιτούτα) και με τις
διατάξεις που προβλέπονται από τα εγχειρίδια εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης του
προϊόντος, από πιστοποιημένο από τον Νόμο προσωπικό .

- υπάρχει ένα φορολογικά έγκυρο έγγραφο με απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς που τηρείται από
τον χρήστη και παραδίδεται στο προσωπικό του τεχνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ariston σε
περίπτωση εργασιών υπό εγγύηση.

- ένα αντίγραφο αυτής της εγγύησης φυλάσσεται από το χρήστη.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση:

- ελαττωμάτων λόγω φθοράς, αμέλειας, απροσεξίας κατά τη χρήση, έλλειψης συντήρησης ή
εσφαλμένης συντήρησης του αφυγραντήρα,

- ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς στον τομέα
αυτό ·

- ζημιών που προκαλούνται από αλλοιώσεις που προκύπτουν από περιβαλλοντικές, κλιματικές ή
άλλες συνθήκες που δεν αφορούν κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος,

-ζημιών που προκαλούνται στον αφυγραντήρα  από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ariston
THERMO ή με τη χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών.

- ακατάλληλης χρήσης του αφυγραντήρα, μη τήρησης προειδοποιήσεων και οδηγιών για τη σωστή
λειτουργία του προϊόντος που περιέχονται στα εγχειρίδια εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης,

- ζημιών που προκαλούνται από τις μεταφορές ·



- ζημιών που προκαλούνται από την εσφαλμένη σύνδεση του συστήματος αποστράγγισης νερού
συμπύκνωσης

Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει:

- πλήρωση ή αναπλήρωση ψυκτικού αερίου,

- εργασίες καθαρισμού των φίλτρων αφυγραντήρα.

Το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Ariston που φέρνει εις πέρας τις εργασίες υπό εγγύηση,
αντικαθιστά τον ελαττωματικό αφυγραντήρα ή τα εξαρτήματα αυτού, αντί να το επισκευάσει, μόνο
όταν η επισκευή είναι αντικειμενικά αδύνατη ή υπερβολικά δαπανηρή κατά την κρίση του Τεχνικού
Κέντρου Εξυπηρέτησης Ariston.

Η ARISTON THERMO δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να
προκύψει σε ανθρώπους, κατοικίδια ή περιουσία, που οφείλεται σε μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες που
περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης της συσκευής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής ή ανταλλακτικών αυτής, η ARISTON THERMO απαιτεί
την ιδιοκτησία των αντικατεστημένων αγαθών.

Αυτή η εγγύηση αναφέρεται αποκλειστικά στον αφυγραντήρα .

Η ARISTON THERMO ή το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ariston δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από εγκατάσταση μη συμβατή με την εκάστοτε νομοθεσία ή με
τις προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονται στα εγχειρίδια εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης του
προϊόντος .

Εργασίες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης της συσκευής και μερών αυτής που πραγματοποιούνται
εντός εγγύησης δεν επεκτείνουν τους όρους αυτής , η οποία ξεκινάει από την αρχική ημερομηνία
αγοράς του προϊόντος σε κάθε περίπτωση .

ARISTON THERMO S.p.A.
Viale A. Merloni, 45
- 60044 Fabriano
(AN)

Υπογραφή πελάτη
……………..

Εξυπηρέτηση Πελατών
801 11 690 690


