
 
 

Προϊόντα ̟ου έχουν αγορασθεί στην Ελλάδα. 
 
∆ιεθνής εγγύηση Philips 
 
Αγαπητέ πελάτη, 
 
Όλα τα προϊόντα του τοµέα Philips Consumer Lifestyle είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε τα 
υψηλότερα πρότυπα, παρέχοντας επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ευκολία στη χρήση και στην 
εγκατάσταση. Στην περίπτωση που συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διάρκεια εγκατάστασης 
ή χρήσης του προϊόντος σας προτρέπουµε να συµβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το προϊόν σας ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας. 
 
Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, 
η Philips Consumer Lifestyle, στο εφεξής αναφερόµενη ως “Philips”, θα φροντίσει για την επισκευή του 
προϊόντος  στη χώρα χρήσης του. Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι η χώρα που αναφέρεται στην αρχή 
της σελίδας είναι ίδια µε τη χώρα στην οποία σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν σας. Αν όχι, 
παρακαλούµε επιλέξτε τη σωστή χώρα από την πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας, επιλέξτε το προϊόν 
σας και ξαναδιαβάστε την πολιτική εγγύησης. 
Τα θεσµοθετηµένα δικαιώµατα σας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση. 
 
 
Όροι εγγύησης 
 
Η εγγύηση ξεκινά από την ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος και λήγει στο τέλος της περιόδου, όπως 
αυτή αναφέρεται ακολούθως. Στην περίπτωση που ο µεταπωλητής είναι άγνωστος ή το προϊόν 
αγοράστηκε από µη εξουσιοδοτηµένο µεταπωλητή π.χ µέσω on-line δηµοπρασίας, η περίοδος 
εγγύησης θεωρείται ότι ξεκινά τρείς µήνες µετά από την ηµεροµηνία παραγωγής του προϊόντος, ή όπως 
εξάγεται από το σειριακό αριθµό παραγωγής του συστήµατος. 
 
Αν κατά τη διάρκεια εγγύησης παρουσιαστεί πρόβληµα λόγω ελαττωµατικού υλικού ή κακοτεχνίας, η 
Philips θα αποκαταστήσει το πρόβληµα µε δωρεάν επισκευή του προϊόντος. Στην περίπτωση που η 
επισκευή δεν είναι εφικτή ή κρίνεται µη οικονοµικά συµφέρουσα από τη Philips, η Philips διατηρεί το 
δικαίωµα αντικατάστασης του προϊόντος. Η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στη διακριτική ευχέρεια 
της Philips ενώ η εγγύηση του αντικατασταθέντος προϊόντος θα είναι ίση µε την εναποµένουσα διάρκεια 
εγγύησης του αρχικού προϊόντος. 
 
Η εγγύηση της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε της προδιαγραφές της 
Philips. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τι δεν ̟εριλαµβάνεται; 
 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζηµίες  οποιασδήποτε φύσης περιλαµβανοµένων ζηµιών 
προερχοµένων από απώλεια δεδοµένων ή  ζηµίες προερχόµενες από απώλεια επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων.   
Η εγγύηση της Philips δεν ισχύει αν : 

• Τα παραστατικά αγοράς έχουν αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή είναι άκυρα. 

• Το µοντέλο ή/και ο σειριακός αριθµός έχει αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, αφαιρεθεί ή έχει 
γίνει άκυρος. 

• Έχουν γίνει µετατροπές ή επισκευές από µη εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές ή οργανισµούς. 

• Το προϊόν χρησιµοποιείται για εµπορική εκµετάλλευση 

• Το ελάττωµα προήλθε από κακή χρήση του προϊόντος ή από περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν 
συµβαδίζουν µε τις συνιστώµενες προδιαγραφές χρήσης του προϊόντος. 

• Το ελάττωµα προήλθε ή προέρχεται από σύνδεση περιφερειακών, εξοπλισµού που δεν 
συνιστώνται από τη Philips. 

• Το προϊόν έχει καταστραφεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από κατοικίδια ζώα, κεραυνούς, 
µη κανονική τάση ηλεκτρικού δικτύου, νερό ή φωτιά, φυσική καταστροφή ή ατύχηµα κατά τη 
µεταφορά. 

• Το προϊόν παρουσιάζει ελάττωµα λόγω φυσικής φθοράς µερών, που µπορούν να θεωρηθούν 
αναλώσιµα. 

• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά διότι ο αρχικός του σχεδιασµός, κατασκευή, έγκριση ή /και 
εξουσιοδότηση για τη χρήση του είναι για διαφορετική χώρα από τη χώρα χρήσης του 

 
 
Χρειάζεστε υ̟οστήριξη; 
 
Προκειµένου να εξυπηρετηθείτε καλύτερα, σας συµβουλεύουµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα  της εταιρίας, πριν επικοινωνήσετε 
µε τη Philips ή τον µεταπωλητή σας. Προκειµένου να εξυπηρετηθείτε παρακαλούµε να επικοινωνήσετε 
µε το κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Πληροφορίες για την επικοινωνία µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών  θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Όταν το προϊόν σας είναι πλέον 
εκτός εγγύησης µπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας µε το κοντινότερο σε εσάς εξουσιοδοτηµένο 
εργαστήριο επισκευών. 
 
Για να µπορέσουµε να σας βοηθήσουµε αποτελεσµατικά όταν επικοινωνείτε µαζί µας παρακαλούµε να 
έχετε διαθέσιµα: 

• Την αρχική απόδειξη αγοράς, που θα αναφέρει την ηµεροµηνία αγοράς, την επωνυµία του 
µεταπωλητή και το µοντέλο αγοράς. 

• Το σειριακό αριθµό του προϊόντος ή την εβδοµάδα παραγωγής όπως αυτή αναγράφεται στο 
προϊόν (Ο σειριακός αριθµός προϊόντος - µερικές φορές αναφέρεται ως model ID - συνήθως 
βρίσκεται µέσα στη θήκη των µπαταριών ή στο πίσω µέρος ή κάτω από το προϊόν). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Εγγύηση ̟ροϊόντων 

• 24 µήνες 
 
Πίνακας εγγυήσεων ανά ̟ροϊόν. 
 

Κατηγορία ̟ροϊόντος Περίοδος Εγγύησης Εξαιρέσεις 

Audio Products 2 έτη   

Οικιακές συσκευές 2 έτη 

3 έτη για το μοτέρ των ηλεκτρικών ξηρών 

σκουπών. 

Υγεία και ευεξία 2 έτη  Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά 

(οδοντόβουρτσες) 

Περιφερειακά και αξεσουάρ 2 έτη   

Προσωπική φροντίδα 2 έτη  Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά (ξυριστικές 

κεφαλές κλπ) 

TV LCD 2 έτη  

 Video Products 2 έτη   

 
 
 
 
 


