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Το συγκεκριμένο προϊόν επιδιορθώνεται από την TEFAL/T-FAL*, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της 

περιόδου εγγύησης. 
Αξεσουάρ, αναλώσιμα και προϊόντα τελικού καταναλωτή μπορούν να αγοραστούν, αν είναι διαθέσιμα στην τοπική 

αγορά, όπως περιγράφεται στον ιστότοπο της TEFAL/T-FAL: www.tefal.com 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η TEFAL/T-FAL εγγυάται αυτό το προϊόν καλύπτοντας κάθε αποδεδειγμένο ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για τις χώρες*** που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, ορίζοντας σαν 
έναρξη εγγύησης την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης. 

Η Διεθνής Εγγύηση κατασκευαστή καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιδιόρθωση του αποδεδειγμένα 
ελαττωματικού προϊόντος, έτσι ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, επιδιορθώνοντας ή 
αντικαθιστώντας όποιο ελαττωματικό εξάρτημα και συμπεριλαμβάνοντας το κόστος εργασίας. Είναι στην 
αποκλειστική κρίση της TEFAL/T-FAL η αντικατάσταση, με ένα ισάξιο ή καλύτερο προϊόν, αντί επιδιόρθωσης 
ελαττωματικού προϊόντος.  Η μόνη υποχρέωση της TEFAL/T-FAL και η αποκλειστική σας αξίωση στην παρούσα 
εγγύηση περιορίζονται στην συγκεκριμένη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων.  

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η TEFAL/T-FAL δεν έχει την υποχρέωση να αναλάβει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση προϊόντος που δεν 
συνοδεύεται από νόμιμη απόδειξη αγοράς. Το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί απ’ευθείας σε οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο ή να συσκευαστεί προσεκτικά και να επιστραφεί, με συστημένο δέμα (ή 
αντίστοιχο τρόπο ταχυδρόμησης), σε ένα επίσημο τεχνικό κέντρο της  TEFAL/T-FAL. Η εταρεία δεν αναλαμβάνει σε 

καμία περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών. Οι διευθύνσεις των επίσημων τεχνικών κέντρων ανά τη 

χώρα, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της TEFAL/T-FAL (www.tefal.com) ή καλέστε τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου 
όπως αναφέρεται στον Πίνακα Κρατών και θα σας ενημερώσουν για την διεύθυνση αποστολής. Προκειμένου να 
παρέχουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση καθώς και συνεχή βελτίωση της 
ικανοποίησης σας, η TEFAL/T-FAL* ενδέχεται να αποστείλει έρευνα ικανοποίησης σε όλους τους καταναλωτές που 
έχουν επισκευάσει προϊόν τους σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. 
Η συγκεκριμένη εγγύηση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε προϊόντα που αγοράστηκαν και χρησιμοποιούνται για 
οικιακή χρήση και δεν καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα προκληθεί από κακό χειρισμό, από απροσεξία, ή αδιαφορία 

προς τις οδηγίες χρήσης της TEFAL/T-FAL, από χρήση σε λάθος τάση ρεύματος από αυτή που αναγράφεται πάνω 
στο προϊόν, από τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη επιδιόρθωση του προϊόντος καθώς και από κακή συσκευασία 
από τον ιδιοκτήτη ή κακό χειρισμό από μεταφορέα.   
Επίσης δεν καλύπτει φυσική φθορά, σπάσιμο, χειρισμό ή αντικατάσταση αναλώσιμων στοιχείων, καθώς και τα 
παρακάτω: 
-χρήση λάθος τύπου νερού ή αναλώσιμου      

-αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών 
-βλάβες ως αποτέλεσμα κεραυνού ή πτώσεις τάσεως     
-ζημιά σε οποιαδήποτε γυάλινη ή πορσελάνινη επιφάνεια του προϊόντος 

-εισροή νερού, σκόνης ή εντόμων εντός του προϊόντος (εξαιρούνται συσκευές με χαρακτηριστικά ειδικά 
σχεδιασμένα για έντομα) 
-μηχανικές βλάβες λόγω υπερφόρτωσης 
-βλάβες ή φτωχό αποτέλεσμα λόγω λάθος τάσης ή συχνότητας   

-ατυχήματα όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, κλπ. 
-επαγγελματική ή εμπορική χρήση       
-αφαλάτωση και βλάβη από συσσωρευμένα άλατα (κάθε αφαλάτωση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης) 
 
ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
Η παρούσα διεθνής εγγύηση της TEFAL/T-FAL δεν επηρεάζει τα θεσπισμένα δικαιώματα του καταναλωτή ή τα 

δικαιώματα εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, αλλά ακόμη δεν επηρεάζει τα δικαιώματα 
του λιανέμπορου που επέλεξε ο καταναλωτής να αγοράσει το προϊόν.  Η παρούσα εγγύηση δίνει συγκεκριμένα 
νομικά δικαιώματα στον καταναλωτή και ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει όλα τα νομικά δικαιώματα που 
μπορεί να ισχύουν στις επιμέρους τοπικές αγορές.  Ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του 
κατά την δική του κρίση. 
***Σε περίπτωση που ένα προϊόν αγοράστηκε σε μία από τις αναγραφόμενες χώρες και τέθηκε σε χρήση σε άλλη 

αναγραφόμενη χώρα, η διεθνής εγγύηση TEFAL/T-FAL ακολουθεί την διάρκεια που ισχύει στην χώρα όπου 
χρησιμοποιήθηκε το προϊόν, ακόμη κι εάν το προϊόν αγοράστηκε σε άλλη αναγραφόμενη χώρα που όμως ισχύει 
διαφορετική διάρκεια εγγύησης. 
Η διεθνής εγγύηση TEFAL/T-FAL δεν ισχύει σε περιπτώσεις μη συμβατότητας του προϊόντος που αγοράστηκε με τα 
τοπικά χαρακτηριστικά της χώρας, όπως τάση, συχνότητα, επαφές ρεύματος, ή λοιπές τεχνικές προδιαγραφές. Η 
διαδικασία επιδιόρθωσης για προϊόντα αγορασμένα από το εξωτερικό μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη χρονική 
διάρκεια εάν το προϊόν δεν διανέμεται στην τοπική αγορά από την TEFAL/T-FAL. Σε περιπτώσεις που το προϊόν δεν 

δύναται επιδιόρθωσης στην χώρα που ο αγοραστής το μετέφερε, η διεθνής  εγγύηση TEFAL/T-FAL περιορίζεται σε 
αντικατάσταση του προϊόντος από κάποιο αντίστοιχο ή σε αντίστοιχη τιμή προϊόν, όταν αυτό είναι δυνατόν. 
*Τα είδη οικιακής χρήσης ΤΕFAL εμφανίζονται και με την γραφή μάρκας Τ- F A L  σε κάποιες χώρες όπως η 
Αμερική και Ιαπωνία. Οι TEFAL / T-FAL είναι μάρκες κατοχυρωμένες από την Groupe SEB. 
Παρακαλούμε κρατήστε το παρόν έντυπο ως σημείο αναφοράς σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε οποιαδήποτε 
αναφορά στα πλαίσια της εγγύησης. 

 


