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- Damage and / or damage to the environment caused by smoke, dust, dirt, soot or 
other external factors. Damage resulting from improper transport or packaging 
when the System is returned to the Dealership or an authorized center.

- Damages caused by service or repairs or other modifications of the System that were 
not performed by the Delegation or an authorized center.

- Damage caused by repairs or parts replacement that should not be done by the 
customer, which you have done.

Puredry reserves the right to determine the manner, place and time of repair of the 
defects at its sole discretion, depending on the specific characteristics of each case. The 
means and costs of transportation to and from Puredry technical support points, as 
well as the possible insurance of the products, are the choice and responsibility of the 
customer. The products travel under the responsibility of the customer, Puredry Hellas 
EE Company does not bear any responsibility for any damages caused during 
transportation.

Products that remain repaired in the service department for over fifteen (15) 
calendar days from the notification of the customer, in order for him to receive them, 
will be charged with storage costs.
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- Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη 
στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).

- Μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την μεταφορά του προϊόντος από και προς τον 
πελάτη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Puredry ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της.

- Ζημίες ή/και βλάβες από το περιβάλλον που προκαλούνται από καπνό, σκόνη, βρωμιά, 
αιθάλη ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες Βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη 
μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή του Συστήματος στην Αντιπροσωπία ή σε 
κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

- Βλάβες που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις του Συστήματος 
που δεν εκτελέστηκαν από την Αντιπροσωπία ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

- Βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλαγές μερών που δεν πρέπει να γίνονται από 
τον πελάτη, τις οποίες πραγματοποιήσατε εσείς.

Η Puredry διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των 
βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής 
υποστήριξης της Puredry, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή 
και ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, καμία ευθύνη δεν 
φέρει η Εταιρία Puredry Hellas EE για τυχόν ζημιές προκληθούν κατά την μεταφορά.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός 
να τα παραλάβει, θα επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.
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