
 

 

H Poseidon Filter παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν, και επζκταςθ εγγφθςθσ εφϋ 

όρου ηωισ για όλα τα ςυςτιματα φίλτρανςθσ νεροφ που διανζμονται από τθν εταιρία 

Poseidon Filter. 

1. Η εγγφθςθ αρχίηει να ιςχφει, με τθν επιφφλαξθ του όρου 2 παρακάτω, από τθν 

θμερομθνία αγοράσ του προϊόντοσ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται αποκλειςτικά και 

μόνο με βάςθ το πρωτότυπο νόμιμο παραςτατικό αγοράσ, π.χ. τιμολόγιο, απόδειξθ 

αγοράσ, αποκλειομζνου οποιουδιποτε άλλου τρόπου απόδειξθσ. Αντίγραφο του 

παραςτατικοφ αγοράσ προςκομίηεται ι αποςτζλλεται ςτθν Poseidon Filter  τθν 

πρϊτθ φορά που ο καταναλωτισ κάνει χριςθ τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ. 

2. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ εγγφθςθσ είναι θ ςυμπλιρωςθ 

και υποβολι, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία αγοράσ, τθσ ςχετικισ 

θλεκτρονικισ φόρμασ που είναι διακζςιμθ ςτον δικτυακό τόπο. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.   

3. Η εγγφθςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ καλφπτει το κόςτοσ προμικειασ 

οποιουδιποτε ελαττωματικοφ ανταλλακτικοφ. Διευκρινίηεται ότι θ εγγφθςθ δεν 

εκτείνεται επ’ ουδενί ςε υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ τθσ ςυςκευισ ι επιςτροφισ 

χρθμάτων. 

4. Η παρεχόμενθ εγγφθςθ καλφπτει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν καταςκευαςτικά 

ελαττϊματα και δεν εκτείνεται ςε αναλϊςιμα είδθ, όπωσ ενδεικτικά ανταλλακτικό 

φίλτρο. 

5. Για τθν ορκι, αποδοτικι και αςφαλι λειτουργία των ςυςτθμάτων φίλτρανςθσ 

νεροφ ςυνιςτάται ωσ καλι πρακτικι ο κακαριςμόσ και θ αντικατάςταςθ των 

φίλτρων νεροφ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Όπωσ αυτι υποδεικνφεται ςτο 

εγχειρίδιο χριςθσ του προϊόντοσ. 

6. Με τθν αντικατάςταςθ του φίλτρου νεροφ από τθν εταιρεία μασ ι από επίςθμο 

ςυνεργάτθ μασ κάκε χρόνο ι όπωσ αυτι υποδεικνφεται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ του 

προϊόντοσ, ζχετε επζκταςθ εγγφθςθσ για ζνα χρόνο ακόμα. (Πρακτικά για πάντα 

εφόςον γίνετε θ αντικατάςταςθ του φίλτρου νεροφ και προςκομίηετε νόμιμο 

παραςτατικό αγοράσ ςτθν Poseidon Filter )  

7.  Η εγγφθςθ ακυρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 • Εμφάνιςθ ελαττωμάτων που οφείλονται (όπωσ και αν προζκυψαν) ςε κακι 

χριςθ, δθλαδι αντίκετθ με τισ οδθγίεσ χριςεωσ, παραβίαςθ ι εςφαλμζνθ ρφκμιςθ 

του προϊόντοσ.  

• Εμφάνιςθ βλαβϊν που προκαλοφνται από κάκε είδουσ επζμβαςθ αντίκετθ με τισ 

οδθγίεσ χριςεωσ  

• Λανκαςμζνθ εγκατάςταςθ, κακό χειριςμό ι/και εμφανείσ ι μθ ηθμιζσ που ζχουν 

προκλθκεί ςτα εξωτερικά και εςωτερικά μζρθ του προϊόντοσ.  

• Εξωγενείσ παράγοντεσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται το εργοςτάςιο παραγωγισ 

(ενδεικτικά αναφζρονται, μεγάλεσ διακυμάνςεισ ι μεγάλθ πίεςθ νεροφ, εκτόσ των 

προδιαγραφόμενων ορίων λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ, εξαιρετικά υψθλζσ/χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ και νεροφ κλπ.). 

• Βλάβεσ που προκαλοφνται κατά τθ ςφνδεςθ ςτθν υδραυλικι εγκατάςταςθ από 

κακό χειριςμό. 



 

 

Βλάβεσ και προβλιματα που προκαλοφνται από βοθκθτικά εξαρτιματα ι 

αναλϊςιμα υλικά, τα οποία οφτε παρζχονται οφτε ςυνιςτϊνται από τθν Poseidon 

Filter. 

8. Σε κάκε περίπτωςθ βλάβθσ ο καταναλωτισ κα πρζπει να απευκφνεται ςτον 

επίςθμο ςυνεργάτθ τθσ Poseidon Filter από τον οποίο ζχει αγοράςει το προϊόν ι 

ςτθν Poseidon Filter. 

 


