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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή 
σε ελαττωματικά εξαρτήματα. 

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά 
παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, 
αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας. 

3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. 
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης 

λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού. 
5. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει 

επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας. 
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη 

διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της. 
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο 

εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. 

8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, 
κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν 
ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως 
Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση 
διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και 
σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση). 

9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε 
μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους. 

10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας. 

11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου 
λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος. 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ESKIMO       4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια τέσσερα (4) 
χρόνια. 

2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 

επαγγελματικής χρήσης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA       3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για τρία (3) 
χρόνια κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής. 

2. Ειδικά για τίς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ηλεκτρικών σκουπών η εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιορίζεται στα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Για τους Αφυγραντήρες, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η μεταφορά 
της συσκευής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη. 

5. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν 
αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 

7. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Αφυγραντήρων γίνεται από την εταιρεία:  
F.G. EUROPE Α.Ε. 
Αγίου Νικολάου 79  
Γλυφάδα-Αττική  
Τηλ: 80111 89 999, 210 9697 450  
Fax: 210 9697 460  
e-mail: fge.service@fgeurope.gr 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Λευκών Συσκευών Eskimo και Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:  
SERVICE ΝΕΤ Α.Ε.  
Πειραιώς 245  
Μοσχάτο -Αττική  
Τηλ: 80111 22 622, 210 4833 477  
Fax: 210 4833 411  
e-mail: servicenet@servicenet.gr 

 

F.G. EUROPE Α.Ε.  
Λ. Βουλιαγμένης 128, 
166 74 Γλυφάδα, Αθήνα  
Τηλ: 210 9697 600, 210 9696 500  
Fax: 210 9697 630  
Mail: info@fgeurope.gr  
www.fgeurope.gr 



ΨΥΓΕΙΑ ESKIMO - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Ορισμένες (απλές) επεμβάσεις στο προιόν  μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη 

χωρίς να εγείρεται θέμα ασφάλειας ή μη ασφαλούς χρήσης του προιόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 

πραγματοποιούνται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (βλ. Ενότητα                         

" Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη"). 

Ως εκ τούτου, εκτός καί εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα " Επεμβάσεις απο τον Τελικό 

Χρήστη" παρακάτω, οι επισκευές απευθύνονται και πρέπει αποκλειστικά να πραγματοποιούνται 

απο εγκεκριμένους επαγγελματίες επισκευαστές προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα 

ασφάλειας. Ενας εγκεκριμένος επαγγελματίας επισκευαστής είναι επαγγελματίας επισκευαστής 

στον οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση στίς οδηγίες και στόν κατάλογο ανταλλακτικών αυτού του 

προϊόντος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές 

πράξεις σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΕ. 

Ωστόσο, μόνο εξουσιοδοτημένοι απο τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/αντιπρόσωπο 

επαγγελματίες επισκευαστές (τα στοιχεία τους μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω του αριθμού 

τηλεφώνου που σας δίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης ή τούς όρους εγγύησης ή μέσω του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατάστημα λιανικής) μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε επέμβαση στο προιόν από τρίτους επαγγελματίες 

επισκευαστές οι οποίοι όμως δεν έχουν συμβληθεί και δεν  συνεργάζονται με την FG Europe AE  

ακυρώνει την Εγγύηση. 

Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη  

Επεμβάσεις που μπορούν δυνητικά να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη είναι 

(αναφέρονται περιοριστικά): Αλλαγή πόρτας, φοράς πόρτας, συναρμολόγηση λαβής, αλλαγή 

μεντεσέδων πορτών, ράφια, συρτάρια (φρουτολεκάνες) και αλλαγή λάστιχου πόρτας . Εφόσον οι 

επεμβάσεις αυτές γίνουν σύμφωνα με τίς οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του 

προιόντος,  δεν θίγεται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη και να να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού 

τραυματισμού, οι προαναφερθείσες επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 

του προιόντος που συνοδεύει το προιόν ή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.fgeurope.gr . Για 

την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε το προϊόν απο το ρεύμα πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε επέμβαση. 

Προσπάθειες επέμβασης ή επιδιόρθωσης από τελικούς χρήστες που δεν περιλαμβάνονται στην 

ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες ή/και δεν ακολουθούν τίς οδηγίες στα εγχειρίδια χρήσης των 

προιόντων, μπορεί να εγείρουν ζητήματα ασφάλειας που δεν οφείλονται στόν κατασκευαστή, και 

ακυρώνουν την εγγύηση του προϊόντος.  Ως εκ τούτου, συνιστάται οι τελικοί χρήστες να απέχουν 

από την προσπάθεια εκτέλεσης επισκευών που δεν εμπίπτουν στίς ανωτέρω αναφερόμενες και να 

επικοινωνούν σε τέτοιες περιπτώσεις με τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία επισκευαστή ή με έναν 

επαγγελματία επισκευαστή. Σε αντίθεση περίπτωση, οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν 

όχι μόνο προβλήματα ασφάλειας και βλάβη στο προϊόν, αλλά  και στη συνέχεια μπορεί να προκληθεί 

πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός. 

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος στην περίπτωση κατά την οποία οι 

τελικοί χρήστες δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω. 

Η FG Europe AE εγγυάται την επάρκεια γνήσιων ανταλακτικών για το ψυγείο Eskimo που 

αγοράσατε για ενα ελάχιστο διάστημα επτά (7) ετών, και ειδικά για τα λάστιχα της πόρτας για ενα 

διάστημα δέκα (10) ετών. Η διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας ειναι 48 μήνες απο την 

ημερομηνία αγοράς, ως αυτή αποδεικνύεται απο τα σχετικά παραστατικά αγοράς. 

http://www.fgeurope.gr/


ESKIMO REFRIGERATORS  DISCLAIMER / WARNING 
 
 

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe 
use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following 
nstructions (see the “Self-Repair” section). 
Therefore, unless otherwise authorized in the “Self-Repair” section below, repairs shall be addressed 
to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered professional repairer is 
a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this 

product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 

2009/125/EC. 
However, only the service agent (i.e.authorized professional repairers) that you can reach 
through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized 
dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs 
by professional repairers (who are not authorized by FG Europe SA) shall void the guarantee. 
 
Self-Repair 
 
Self-repair can be done by the end-user with regard to the following spare parts: door handles, door 
hinges, trays, baskets and door gaskets. Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of 
serious injury, the mentioned self repair shall be done following the instructions in the user manual for 
self-repair. For your safety, unplug the product before attempting any self repair. 
Repair and repair attempts by end-users for parts not included above and/or not following the 
instructions in the user manuals for self-repair, might give raise to safety issues not attributable to FG 
Europe, and will void the warranty of the product. Therefore, it is highly recommended that end users 
refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting 
in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, 
such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause 
fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur. 
The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the 
above. 
The spare part availability of the Eskimo refrigerator that 
you purchased is 7 years, especially for door gaskets this is expanded to 10 years. During this period, 
original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. The duration of guarantee of 
the refrigerator that you purchased is 48 months. 



 
 

CHEST FREEZER 
 

USER ’S MANUAL  
 

MODEL:ES FRC420F 
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