Η ςπόζσεζη ηηρ Whirlpool
Σπγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ζαο!
Η Eηαηξεία Whirlpool Eιιάο Α.Ε. ππόζρεηαη λα ζαο παξαδόζεη ην πξντόλ ηεο
επηινγήο ζαο ζε άξηζηε θαηάζηαζε ώζηε λα επηηεπρζεί ην πςειόηεξν επίπεδν
ηθαλνπνίεζεο απν ηε ρξήζε ηνπ. Αλ παξόια απηά παξαιεθζεί πξντόλ
ρηππεκέλν εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά θαηά ηελ απνζπζθεπαζία ηνπ , πξέπεη λα
γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία εληόο 2 επγάζιμων ημεπών απν ηελ παξαιαβή
ηνπ.
24 μήνερ εγγύηζη service
Πεξηιακβάλεη εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά.
Κάζε αληαιιαθηηθό ή εμάξηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπζθεπή απηή,
όηαλ πξνθύςεη εληόο 24 κελώλ απν ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο όηη είλαη
ειιαηησκαηηθό,ζα επηζθεπαζηεί Δσξεάλ από ην Service ηεο Whirlpool ππό ηνπο
εμήο όξνπο:

1- Η ζπζθεπή λα έρεη αγνξαζηεί εληόο 24 κελώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ
δειώζεθε ε βιάβε. Η αγνξά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε ηελ Απόδεημε
Ληαληθήο Πώιεζεο ή ην Δειηίν Απνζηνιήο κε ην νπνίν παξαδόζεθε ε
ζπζθεπή ζηνλ πειάηε θαη λα αλαθέξνπλ επθξηλώο ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο
θαη ηελ εκεξνκελία αγνξάο ή παξάδνζεο ηνπ πξντόληνο .
2. Η ζπζθεπή λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα οικιακή σπήζη.
3. Να απνδεηθλύεηαη όηη ην ειάηησκα έρεη πξνθύςεη θαηά ηελ θπζηνινγηθή
ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ελώ ε ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο
Οδηγίερ σπήζηρ. ( http://www.whirlpool.gr)
4. Μέζα ζηελ πεξίνδν εγγύεζεο ησλ 24 κελώλ επηζθεπάδνπκε θάζε
βιάβε ε νπνία απνδεηθύλεηαη όηη νθείιεηαη ζε ζθάικα παξαγσγήο ή ζε
ειαηησκαηηθό αληαιιαθηηθό. Τα ειαηησκαηηθά αληαιιαθηηθά πνπ
αληηθαζίζηαληαη αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία καο.
5. Αλ ε ζπζθεπή ζαο δελ είλαη επηζθεπάζηκε κέζα ζην παξαπάλσ
δηάζηεκα ησλ 24 κελώλ ιόγσ πξαγκαηηθνύ ειαηηώκαηνο, ε
Εηαηξεία ηελ αληηθαζηζηά κε κηα άιιε ίζεο αμίαο.
6. Γηα αδηθαηνιόγεηε θιήζε ζηνλ ηερληθό , ηα έμνδα βαξύλνπλ ηνλ πειάηε.
Πεπιοσή ιζσύορ εγγύηζηρ
Οη όξνη ηεο παξνύζαο εγγύεζεο ηζρύνπλ γηα ζπζθεπή πνπ έρεη αγνξαζηεί ζηελ
Ειιάδα ή θαη απν άιιε ρώξα ηεο Επξσπαηθήο Έλσζεο (ή θαη εθηόο απηήο) θαη ε
ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη εληόο ηεο ρώξαο.
Εξαιπέζειρ
Δελ θαιύπηνληαη κε εγγύεζε ηα θξύζηαιια , ηα θεξακηθά(εζηηώλ), ηα πιαζηηθά
κέξε, νη ιπρλίεο θσηηζκνύ, ηα αμεζνπάξ (κε αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο

ζπζθεπήο), ηα ιάζηηρα , ηα θίιηξα, νη ρεηξνιαβέο, ηα θνπκπηά , ηα ξάθηα. Δελ
θαιύπηεηαη ε αιιαγή θνξάο πνξηώλ, ε ζύλδεζε ζηηο παξνρέο ει.εγθαηάζηαζεο,
λεξνύ ή αεξίνπ, ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο , νη νδεγίεο ρξήζεο θαη νη πεξηνδηθέο
ζπληεξήζεηο. Δελ θαιύπηεηαη ε βιάβε όηαλ νθείιεηαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά ,
ζε ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε, ζηα άιαηα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ πνπ
πεξηέρνληαη ζην λεξό παξνρήο ησλ πιπληεξίσλ ξνύρσλ ή πηάησλ, ή ζηε ρξήζε
αθαηάιιεισλ απνξξππαληηθώλ θαη θαζαξηζηηθώλ, ζε ιάζνο ή θαθή ηνπνζέηεζε
ζπζθεπήο, ζε ηνπνζέηεζε ζπζθεπήο ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο αθαηάιιειεο
βάζε ελεξγεηαθήο θιάζεο (βλ. Οδηγίερ σπήζεωρ) , ζε αηύρεκα απν εμσηεξηθό
παξάγνληα, ζηηο κεηαβνιέο ηνπ ει.ξεύκαηνο, ζε επεκβάζεηο ηξίησλ (όζνλ
αθνξά εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) ή όηαλ έρεη παξαπνηεζεί ην κνληέιν ηεο
ζπζθεπήο. Αλ δηαπηζησζεί όηη ε βιάβε νθείιεηαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο,
ηόηε ν πειάηεο επηβαξύλεηαη κε ηελ εθάζηνηε ακνηβή ηεο επίζθεςεο πνπ ηζρύεη
γηα ηελ Εηαηξεία.
Έξοδα μεηάβαζηρ ηεσνικού - ζςζκεςήρ
Ο πειάηεο επηβαξύλεηαη κε κέξνο ησλ εμόδσλ κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνύ ζε
πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή γίλεηαη ζην ζπίηη ηνπ πειάηε. Πέξαλ ησλ 40 ρηι/ηξσλ
ε επηζθεπή δελ γίλεηαη ζην ζπίηη ηνπ πειάηε θαη ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί κε
έμνδα θαη επζύλε ηνπ πειάηε ζην πιεζηέζηεξν service ηεο Εηαηξείαο. Αλ ν
πειάηεο επηζπκεί ε επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ηνπ λα γίλεη ζην ζπίηη ηνπ, ηόηε
πξέπεη λα ζπλλελνεζεί κε ηνλ ηερληθό ηεο πεξηνρήο γηα ηα έμνδα κεηάβαζεο.
Βλάβη ζςζκεςήρ:
Σε πεξίπησζε βιάβεο πνπ δελ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί αθνινπζώληαο ηηο
νδεγίεο ζην πεδίν ¨Οδηγόρ ανεύπεζηρ βλαβών¨, επηθνηλσλείζηε κε ην ηει.
θέληξν 2130886010 γηα ηελ Αηηηθή ή εθηόο Αηηηθήο κε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν
από ηελ Εηαηξεία Τερληθό ηεο πεξηνρήο ζαο ,(βι. ζελίδα : Kλείζηε πανηεβού με
ένα ηεσνικό), δειώλνληαο:
1) ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο
2) ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο
3) ην S/N ηεο ζπζθεπήο (θσδηθό πνπ αθνινπζεί κεηά ηε ιέμε SERVICE)
4) ηα ζηνηρεία ηεο απόδεημεο αγνξάο

.

