
 

 
Η συσκευή που αγοράσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Coral Innovations. 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους εγγύησης 
του προϊόντος. Η Coral Innovations παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα και είναι υπεύθυνή για 
την εισαγωγή και διανομή τους στην Ελληνική αγορά. Αυτά τα 
προϊόντα έχουν το καθένα μοναδικό Serial Number. Η Coral 
Innovations εγγυάται ότι θα καλύπτει πιθανές βλάβες που θα 
παρουσιάσει το προϊόν εφόσον αυτό καλύπτεται από την 
εγγύηση. Για να ισχύσει η εγγύηση του προϊόντος, πρέπει το 
προϊόν να χρησιμοποιείται από τον χρήστη κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο που να αρμόζει στον 
προορισμό του, τα χαρακτηριστικά του και τις προδιαγραφές 
του. 

Έναρξη Εγγύησης  

Η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος καθορίζει την έναρξη 
ισχύος της εγγύησης του προϊόντος, η οποία μπορεί να 
αποδειχθεί μόνο με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή 
τιμολογίου.  

Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον:  

1. Ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) μπορεί να 
διαβαστεί και δεν έχει παραποιηθεί.  

2. Κάθε προϊόν που επιστρέφεται συνοδεύεται από τη νόμιμη 
απόδειξη η τιμολόγιο αγοράς του – στο οποίο αναφέρεται 
καθαρά η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος. 
Επίσης μαζί πρέπει να υπάρχει και μία μικρή περιγραφή της 
βλάβης του προϊόντος.  

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:  

1. Ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) δεν είναι 
ευανάγνωστος. 

2. Λόγω μετατροπών, κακής χρήσης, κακής σύνδεσης, κακής 
εγκατάστασης έχει προκληθεί βλάβη. 

3. Εξαιτίας ατυχήματος, υγρού ή φωτιάς, κακομεταχείρισης ή 
αμέλειας προκλήθηκε βλάβη. 

4. Υγρά έχουν εισχωρήσει μέσα στο προϊόν. 

5. Από μη αποδεκτή αποστολή ή μεταφορά με ακατάλληλη 
συσκευασία, προκλήθηκαν ελαττώματα η βλάβη στην 
συσκευή η σε εξαρτήματα της. 

6. Προϊόν εμφανίζει σημάδια όπως γρατσουνιές, στραβές 
βίδες, κομμένα καλώδια, κα. που έχουν προκληθεί από 
ενδεχόμενη πτώση η παραβίαση. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει  

1. Ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, νερό, κεραυνό, 
ακατάλληλο εξαερισμό ή φωτιά και αναμενόμενή φθορά που 
προκλήθηκε στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής λόγω 
φυσικής χρήσης. 

2. Ζημιές που προκλήθηκαν στο προϊόν λόγω μη 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
συγκεκριμένου προϊόντος.  

3. Συσκευή στην οποία από φαγητό ή υγρά, χρήση 
λανθασμένης τάσης, διάβρωση ή οξείδωση έχει προκληθεί 
βλάβη. 

4. Επισκευή του προϊόντος ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων 
του, εφόσον είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς. ζ 

5. Το κόστος του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή της 
συσκευής.  

6. Εργασίες όπως εγκατάσταση υλικών ή εξοπλισμού που 
πραγματοποιηθήκαν από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους από 
την Coral Innovations. 

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις  

1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος και επιβαρύνεται με το κόστος 
της μεταφοράς των προϊόντων από και προς τις εγκαταστάσεις 
της Coral Innovations όταν πρόκειται να αποστείλει το προϊόν 
για επισκευή. 

2. Κατά την μεταφορά του προϊόντος, αυτό πρέπει να είναι 
τοποθετημένο στην αρχική συσκευασία του η οποία πρέπει να 
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο 
περιορίζονται οι πιθανές ζημιές που μπορεί να προκύψουν 
κατά την μεταφορά του προϊόντος. Η Coral Innovations σε 
αντίθετη περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για πιθανές ζημίες που 
ενδέχεται να προκύψουν στη συσκευή κατά τη διαδικασία 
μεταφοράς της. 

3. Αν μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου γίνει 
αντιληπτό ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση καθώς 
εμπίπτει στους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο 
χρήστης καθίσταται υπεύθυνος τόσο για τα έξοδα αποστολής 
όσο και για τα έξοδα του τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που 
ο χρήστης είναι πρόθυμος να προχωρήσει στην αποκατάσταση 
της βλάβης της συσκευής, ακόμα και αν δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση, καθίσταται υπεύθυνος για τα έξοδα επισκευής. 

Λοιποί Όροι  

- Η Coral Innovations σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη 
απέναντι στον πελάτη ή απέναντι σε τρίτους για οποιεσδήποτε 
ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, 
αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που 
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας 
χρήσεως της εν λόγω συσκευής. 

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων, των 
οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.  

- Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει από το παρόν, 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της 
εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 
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Γραμμή υποστήριξης: Tηλ 210 9476561                                                     
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την ένδειξη CE  
Διάθεση και Υποστήριξη Coral Innovations S.A. Γ. 
Αβέρωφ 26-28, 14232, Περισσός. Tηλ 210 9476561 

 


