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ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1.
1. ΕΓΓΥΗΣΗ
1.1 	Οι ευθύνες εγγύησης της εταιρίας CAT Phones για αυτό
το προϊόν περιορίζονται στους όρους που διατυπώθηκαν
όπως ακολουθούν:
1.2 Η εταιρία CAT Phones εγγυάται ότι τα προϊόντα της, όταν
χρησιμοποιούνται φυσιολογικά, δεν θα έχουν ελαττώματα
υλικού και κατασκευής για χρονικό διάστημα 2 ετών,
ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς του σχετικού
κινητού τηλεφώνου από τον Πελάτη. Για να υποστηρίξει
την εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει την
πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή άλλο έγγραφό που να
αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς του ελαττωματικού
προϊόντος.
1.3 Όλες οι μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά κεφαλής και
κλιπ ζώνης έχουν εγγύηση για περίοδο 6 μηνών από την
ημερομηνία πώλησης, με την αγορά οποιουδήποτε από τα
προαναφερόμενα μοντέλα.
1.4 Ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν
στο σημείο πώλησης.
1.5 Εάν προκύψει ελάττωμα και γίνει λήψη παραδεκτής
αίτησης εντός της περιόδου εγγύησης, η CAT Phones θα:
α) ε πισκευάσει το ελάττωμα του προϊόντος χωρίς καμία
χρέωση, χρησιμοποιώντας νέα ή ισοδύναμα σε
καινούργια ανταλλακτικά σε απόδοση και αξιοπιστία,
β) α
 νταλλάξει το προϊόν με νέο ή ισοδύναμο με νέο προϊόν
που είναι ισοδύναμο σε απόδοση και αξιοπιστία και
είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό
προϊόν.
1.6 Ένα προϊόν αντικατάστασης ή μέρος επαναφέρει σε ισχύ
την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού προϊόντος για
εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αντικατάστασης
ή επισκευής, οποιοδήποτε από τα δύο σας παρέχει
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μεγαλύτερη κάλυψη.
Όταν ένα μέρος ή προϊόν ανταλλάσσεται, οποιοδήποτε
στοιχείο αντικατάστασης γίνεται ιδιοκτησία του Πελάτη
και το αντικατασταθέν στοιχείο γίνεται ιδιοκτησία της CAT
Phones.
Τα μέρη που παρέχονται από την CAT Phones βάσει
της υποχρέωσής της για εκπλήρωση των υποχρεώσεών
της που απορρέουν από αυτήν την εγγύηση, πρέπει να
χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα για τα οποία γίνεται η
αίτηση για σέρβις εγγύησης.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για όλα τα
προϊόντα υλικού κατασκευασμένα από την CAT Phones και
επισημασμένα με το λογότυπο «CAT».
Η CAT Phones παρέχει εγγύηση για το προϊόν μάρκας
CAT (το προϊόν) για ελαττώματα στα υλικά και την τεχνική
κατασκευή υπό συνθήκες φυσιολογική χρήσης.
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε
προϊόν υλικού που δεν ανήκει στην CAT και οποιοδήποτε
λογισμικό, ακόμη και εάν συσκευάστηκε ή πωλήθηκε με το
προϊόν της CAT.
Η CAT Phones δεν ευθύνεται για βλάβες του προϊόντος
που απορρέουν από την αδυναμία τήρησης των οδηγιών
αναφορικά με τη χρήση του προϊόντος.
Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) γ ια ελαττώματα εμφάνισης, που περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, χτυπήματα και
σπασμένα πλαστικά μέρη·
β) γ ια βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση προϊόντων
που δεν ανήκουν στην CAT Phones·
γ) γ ια βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση,
κακή χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες
εξωτερικές αιτίες, εκτός και εάν ο συγκεκριμένος αριθμός
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μοντέλου έχει εγγύηση για συγκεκριμένο κίνδυνο·
δ) γ ια βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας το
προϊόν εκτός των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων
χρήσεων που περιγράφονται από την CAT Phones·
ε) γ ια βλάβες που προκλήθηκαν από εργασίες επισκευής
(περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων)
και πραγματοποιήθηκαν από άτομο που δεν είναι
αντιπρόσωπος της CAT Phones ή Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος σέρβις·
στ) γ ια ένα προϊόν ή μέρος που έχει τροποποιηθεί για να
αλλάξει η λειτουργικότητα ή οι δυνατότητες·
ζ) γ ια ελαττώματα που προκλήθηκαν από φυσιολογική
φθορά και ρήξη ή που οφείλονται στη φυσιολογική
παλαίωση του προϊόντος·
η) ε άν έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε
σειριακός αριθμός του κατασκευαστή·
θ) β
 λάβη, αδυναμία λειτουργίας ή απώλεια λόγω κλοπής ή
απώλειας.
Εάν ένα προϊόν υπό εγγύηση σταλεί σε Κέντρο επισκευής
της CAT Phones και
α) δ
 εν βρεθεί ανεπάρκεια ή βλάβη, ο Πελάτης θα καλύψει
τα έξοδα ελέγχου και τα διοικητικά και τα έξοδα
αποστολής στις τρέχουσες τιμές καθορισμένες από το
Κέντρο επισκευής.
β) ε άν η βλάβη που έχει προκληθεί από οποιαδήποτε
από τις εξαιρέσεις και περιορισμούς της εγγύησης,
αναφερόμενες στην ανωτέρω λίστα, ο Πελάτης θα
καλύψει τα έξοδα επισκευής.
Οι Πελάτες και οι Αντιπρόσωποι δεν πρέπει να ανοίγουν το
προϊόν για κανένα άλλο λόγο εκτός για να εισάγουν ΚΑΡΤΑ
SIM, κάρτες μνήμης ή μπαταρίες. Σε αντίθετη περίπτωση,
το άνοιγμα του υλικού θα προκαλέσει βλάβη που δεν
καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.
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ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.
Μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από αυτήν
την εγγύηση και στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από
το νόμο, η CAT Phones δεν ευθύνεται για άμεση, ειδική,
συμπτωματική ή επακόλουθη βλάβη που προέρχεται
από όποια παραβίαση της εγγύησης ή συνθήκη ή υπό
οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, που περιλαμβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται σε απώλεια ή χρήση· απώλεια
εσόδων· απώλεια αναμενόμενων ή προβλεπόμενων
κερδών (συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας κερδών
από συμβόλαια)· απώλεια από χρήση χρημάτων· απώλεια
αναμενόμενων αποταμιεύσεων· απώλεια πελατείας·
απώλεια ευκαιριών· απώλεια υπεραξίας· απώλεια
ονόματος· απώλεια, ζημιά, παραβίαση του απορρήτου
ή αλλοιώσεις δεδομένων ή όποια άμεση ή παρεπόμενη
απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε με όποιον τρόπο
συμπεριλαμβάνοντας την αντικατάσταση εξοπλισμού και
περιουσίας, όποια έξοδα ανάκτησης, προγραμματισμού
ή αναπαραγωγής όποιου προγράμματος ή δεδομένων
αποθηκευμένων σε ή χρησιμοποιημένων με το προϊόν
της CAT Phones και όποια αδυναμία προφύλαξης της
εμπιστευτικότητας των δεδομένων αποθηκευμένων
στο προϊόν. Ο παραπάνω περιορισμός δεν θα ισχύει για
αιτήσεις θανάτου και προσωπικού τραυματισμού ή όποιας
επικουρικής ευθύνης για σκόπιμες και πράξεις εξ’ αμέλειας
ή παραλείψεις. Η CAT Phones αποποιείται όποιαδήποτε
δήλωση ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει όποιοδήοτε
προϊόν υπό αυτήν την εγγύηση ή να κάνει ανταλλαγή
προϊόντος χωρίς τον κίνδυνο απώλειας προγραμμάτων ή
δεδομένων.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΩΜΕΝΩΝ.
Πριν την παράδοση ενός προϊόντος για επισκευή υπό
εγγύηση, είναι ευθύνη του Πελάτη να κρατήσει ξεχωριστό
αντίγραφο των δεδομένων αποθηκευμένων στο προϊόν, να
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αφαιρέσει όλες τις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες
και να απενεργοποιήσει όποιουσδήποτε κωδικούς
ασφαλείας.
Τα περιεχόμενα των δεδομένων του προϊόντος
θα διαγραφούν και το μέσο αποθήκευσης θα
επαναδιαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του σέρβις της
εγγύησης.
Το προϊόν σας ή το προϊόν θα σας επιστραφεί όπως
ήταν διαμορφομένο όταν αγοράστηκε αρχικά και με
τις ισχύουσες ενημερώσεις. Η CAT Phones ενδέχεται να
εγκαταστήσει ενημερώσεις του λογισμικού συστήματος ως
μέρος του σέρβις της εγγύησης που θα εμποδίσει το υλικό
να επανέλθει σε μία προηγούμενη έκδοση λογισμικού
συστήματος. Οι εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί
στο υλικό, ενδέχεται να είναι ασύμβατες ή να μην
λειτουργούν με το υλικό ως αποτέλεσμα ενημέρωσης του
λογισμικού του συστήματος. Ο Πελάτης θα ευθύνεται για
την επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικών,
δεδομένων και κωδικών ασφαλείας.

Αυτή η εγγύηση παρέχει στον Αγοραστή συγκεκριμένα νομικά
δικαιώματα και ο Αγοραστής ίσως έχει και άλλα δικαιώματα
που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η εγγύηση δεν αφορά
σε δικαιώματα που προκύπτουν από τη νομοθεσία και δεν
επηρεάζουν τα δικαιώματα του Αγοραστή όσον αφορά στη
νομοθεσία της χώρας αγοράς. Τα δικαιώματα αυτά παραμένουν
προστατευμένα.
Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε από τη διεύθυνση
www.CATphones.com.
Η εταιρία είναι καταχωρημένη στην Αγγλία με Αρ. 06945690
One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, England Υπόχρεη σε
ΦΠΑ 208035440
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