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1. ΕΓΓΥΗΣΗ της MLAP GmbH

Αξιότιμε πελάτη,
για το συγκεκριμένο προϊόν ισχύει εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν 
το προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα, έχετε το νομικό δικαίωμα να εγείρετε αξιώσεις 
κατά του πωλητή του προϊόντος. Τα συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα δεν περιορί-
ζονται από την εγγύηση που περιγράφεται παρακάτω.

1.1. Προϋποθέσεις εγγύησης

Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλώ φυλάξτε 
το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι απαραίτητο ως 
αποδεικτικό της αγοράς.
Εάν παρουσιαστεί εντός τριών χρόνων από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προ-
ϊόντος αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα, το προϊόν επισκευάζεται ή αντι-
καθίσταται από εμάς -κατά την κρίση μας- δωρεάν. Προϋπόθεση για την παροχή εγ-
γύησης είναι η προσκόμιση του ελαττωματικού προϊόντος και του παραστατικού 
αγοράς (απόδειξη ταμειακής) εντός τριών ετών και η σύντομη γραπτή περιγραφή 
του ελαττώματος και της χρονικής στιγμής που αυτό παρουσιάστηκε.
Εάν η εγγύηση καλύπτει το ελάττωμα, θα σας επιστραφεί το επισκευασμένο ή ένα 
καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος, η δι-
άρκεια της εγγύησης δεν ανανεώνεται.

1.2. Διάρκεια εγγύησης και νομικές αξιώσεις για 

ελαττώματα

Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής η εγγύηση ανανεώνεται σύμφωνα με 
τον Ν. 2251/1994. Το ίδιο ισχύει και για μέρη που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευα-
στεί. Τυχόν ζημιές και ελαττώματα που υπήρχαν ήδη κατά την αγορά πρέπει να ανα-
φέρονται αμέσως μετά την αφαίρεση της συσκευασίας. Αφού παρέλθει η διάρκεια 
της εγγύησης, οι τυχόν επισκευές πραγματοποιούνται επί πληρωμή.

1.3. Έκταση εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας 
και ελέγχθηκε ενδελεχώς πριν από την παράδοση.
Η παροχή εγγύησης ισχύει για αστοχίες υλικού και κατασκευαστικά ελαττώματα. Η 
παρούσα εγγύηση δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται φυσιολογι-
κή φθορά και ως εκ τούτου θεωρούνται αναλώσιμα, ή σε ζημιές εύθραυστων εξαρ-
τημάτων, π.χ. διακοπτών, μπαταριών ή από γυαλί.
Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ζημιάς του προϊόντος και μη προ-
βλεπόμενης χρήσης ή συντήρησής του. Για την προβλεπόμενη χρήση του προϊό-
ντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. 
Πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε σκοποί χρήσης και ενέργειες για τις οποίες 
υπάρχουν προτάσεις αποφυγής ή προειδοποιήσεις στις οδηγίες χρήσης.



2 - Ελληνικά

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρή-
ση. Σε περίπτωση καταχρηστικού και μη ενδεδειγμένου χειρισμού, χρήσης βίας και 
επεμβάσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν από το εξουσιοδοτημένο παράρτημα 
του σέρβις μας, παύει να ισχύει η εγγύηση.

1.4. Διεκπεραίωση σε περίπτωση εγγύησης

Για τη διασφάλιση της γρήγορης επεξεργασίας του αιτήματός σας, ακολουθήστε τις 
παρακάτω υποδείξεις:
• Έχετε έτοιμο σε όλες τις ερωτήσεις σας το παραστατικό αγοράς και τον αριθμό 

προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως αποδεικτικά της αγοράς.
• Ο αριθμός προϊόντος υπάρχει στην πινακίδα τύπου, σε εγχάραξη, στο εξώφυλ-

λο των οδηγιών σας (κάτω αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στο οπισθόφυλλο ή στο 
υποσέλιδο.

• Σε περίπτωση σφαλμάτων λειτουργίας ή άλλων ελαττωμάτων, επικοινωνήστε 
αρχικά με το παρακάτω τμήμα σέρβις τηλεφωνικά ή μέσω του εντύπου επικοι-
νωνίας της εταιρείας μας.

Στη διεύθυνση www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν 
και άλλα εγχειρίδια χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

1.5. Σέρβις

GR υπηρεσίας Ελλάδα

Γραμμή
 + 30 21 11988848

 Δε - Πα: 09:00 - 17:00

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα 
www.mlap.info/contact

CY υπηρεσία Κύπρος

Γραμμή
 +357 2 2008081

 Δε - Πα: 09:00 - 17:00

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα 
www.mlap.info/contact

IAN: XXXXX
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1.6. Προμηθευτής/Παραγωγός/Εισαγωγέας

Λάβετε υπόψη σας ότι η παρακάτω διεύθυνση δεν αποτελεί διεύθυνση τμήματος 
σέρβις. Επικοινωνήστε με το σημείο σέρβις που αναφέρεται παραπάνω.

MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ


