
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευTαριστKύµε πKυ αγKράσατε αυτ; τK πρKϊ;ν της Sony. ΕλπίVKυµε να µείνετε ικανKπKιηµένKι απ; τη Tρήση τKυ. Στην απίθανη περίπτωση πKυ τK πρKϊ;ν 
σας Tρειαστεί σέρ>ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικKινωνήστε µε τK κατάστηµα αγKράς ή µ’ ένα µέλKς τKυ δικτύKυ µας 
εFKυσιKδKτηµένων σέρ>ις (ASN) της Ευρωπαϊκής 0ικKνKµικής *ώνης (Ε"�) ή και άλλων Tωρών πKυ αναBέρKνται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνKδεύKντα 
αυτήν Bυλλάδια (Περι7?ή Κάλυψης της Εγγύησης). ΜπKρείτε να >ρείτε λεπτKµέρειες για τα µέλη τKυ δικτύKυ µας ASN, στKυς τηλεBωνικKύς καταλ;γKυς, 
στKυς καταλ;γKυς πρKϊ;ντων µας και στις ιστKσελίδες µας.
Για να απKBύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστKύµε να δια>άσετε πρKσεκτικά τK εγTειρίδιK Tρήσης πρKτKύ να έρθετε σε επαBή µε τKν πρKµηθευτή 
σας ή τK δίκτυK εFKυσιKδKτηµένων σέρ>ις µας.

Η Εγγύησή Σας
Η παρKύσα εγγύηση ισTύει για τK πρKϊ;ν της Sony πKυ αγKράσατε, εB’ ;σKν κάτι τέτKιK αναBέρεται στα Bυλλάδια πKυ συν;δευαν τK πρKϊ;ν σας, υπ; την 
πρKϋπ;θεση ;τι αγKράστηκε εντ;ς της ΠεριKTής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΔΥΟ ΕΤΩΝ από 
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Προκειμένου για προϊόντα διαφορετικά από Τηλεοράσεις, η αρχική αγορά θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την 17η 
Μαρτίου 2018 και ύστερα. Προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας, η περίοδος εγγύησης παραμένει ένα έτος. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα 
εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης.
Εάν, εντ;ς της περι;δKυ εγγύησης, απKδειTθεί ελαττωµατικ; τK πρKϊ;ν (κατά την ηµερKµηνία της αρTικής αγKράς) λ;γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η 
Sony ή ένα µέλKς τKυ δικτύKυ ΕFKυσιKδKτηµένων Σέρ>ις ASN της ΠεριKTής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλKγή της 
Sony) Tωρίς επι>άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τK πρKϊ;ν ή τα ελαττωµατικά εFαρτήµατά τKυ, εντ;ς εύλKγKυ Tρ;νKυ, >άσει των ;ρων και συνθηκών πKυ 
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τKυ δικτύKυ ΕFKυσιKδKτηµένων Σέρ>ις ASN µπKρKύν να αντικαταστήσKυν ελαττωµατικά πρKϊ;ντα ή εFαρτήµατα µε 
νέα ή ανακυκλωµένα πρKϊ;ντα ή εFαρτήµατα. 7λα τα πρKϊ;ντα και εFαρτήµατα πKυ έTKυν αντικατασταθεί γίνKνται ιδιKκτησία της Sony.

$ρ7ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρKύσας εγγύησης θα παρέTKνται µ;νK εάν πρKσκKµισθεί τK πρωτ;τυπK τιµKλ;γιK ή η απ;δειFη πώλησης (µε την ένδειFη της

ηµερKµηνίας αγKράς, τKυ µKντέλKυ τKυ πρKϊ;ντKς και τKυ Kν;µατKς τKυ εµπ;ρKυ) µαVί µε τK ελαττωµατικ; πρKϊ;ν εντ;ς της περι;δKυ εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη τKυ δικτύKυ ΕFKυσιKδKτηµένων Σέρ>ις ASN µπKρKύν να αρνηθKύν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίKδK εγγυήσεως εάν δεν πρKσκKµισθKύν τα
πρKαναBερ;µενα έγγραBα ή εάν δεν πρKκύπτKυν απ; αυτά η ηµερKµηνία αγKράς, τK πρKϊ;ν ή τK µKντέλK τKυ πρKϊ;ντKς ή τK ;νKµα τKυ εµπ;ρKυ. Η παρKύσα
εγγύηση δεν ισTύει εάν K τύπKς τKυ µKντέλKυ ή K σειριακ;ς αριθµ;ς τKυ πρKϊ;ντKς έTει αλλKιωθεί, διαγραBεί, αBαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστKς.

2. Για να απKBευTθεί >λά>η ή απώλεια / διαγραBή σε αBαιρKύµενα ή απKσπώµενα µέσα ή εFαρτήµατα απKθήκευσης δεδKµένων, KBείλετε να τα αBαιρέσετε
πριν παραδώσετε τK πρKϊ;ν σας για επισκευή κατά την περίKδK εγγύησης.

3. Η παρKύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έFKδα και τKυς κινδύνKυς µεταBKράς πKυ συνδέKνται µε τη µεταBKρά τKυ πρKϊ;ντKς σας πρKς και απ; τη Sony ή µέλKς
τKυ δικτύKυ ASN.

4. Η παρKύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εFής:

n ΠεριKδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εFαρτηµάτων ως απKτέλεσµα BυσιKλKγικής BθKράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα KπKία πρK>λέπεται περιKδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια Vωής εν;ς πρKϊ;ντKς ;πως µη επαναBKρτιV;µενες

µπαταρίες, Bυσίγγια εκτύπωσης, γραBίδες, λάµπες, κλπ.).
n *ηµιά ή ελαττώµατα πKυ πρKκλήθηκαν λ;γω Tρήσης, λειτKυργίας ή TειρισµKύ ασύµ>ατων µε την κανKνική ατKµική ή Kικιακή Tρήση.
n *ηµιές ή αλλαγές στK πρKϊ;ν πKυ πρKκλήθηκαν απ; 

o Κακή Tρήση, συµπεριλαµ>ανKµένKυ:
‚ τKυ TειρισµKύ πKυ επιBέρει Bυσική, αισθητική ή επιBανειακή Vηµιά ή αλλαγές στK πρKϊ;ν ή >λά>η σε Kθ;νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανKνική ή µη σύµBωνη µε τις Kδηγίες της Sony εγκατάσταση ή Tρήση τKυ πρKϊ;ντKς 
‚ µη συντήρηση τKυ πρKϊ;ντKς σύµBωνα µε τις Kδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή Tρήση τKυ πρKϊ;ντKς µε τρ;πK µη σύµBωνK µε τις τεTνικές πρKδιαγραBές και τα πρ;τυπα ασBαλείας πKυ ισTύKυν στη Tώρα ;πKυ

έTει εγκατασταθεί και TρησιµKπKιείται τK πρKϊ;ν.
o ΜKλύνσεις απ; ιKύς ή Tρήση τKυ πρKϊ;ντKς µε λKγισµικ; πKυ δεν παρέTεται µε τK πρKϊ;ν ή λανθασµένη εγκατάσταση τKυ λKγισµικKύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα KπKία TρησιµKπKιείται ή στα KπKία ενσωµατώνεται τK πρKϊ;ν εκτ;ς απ; άλλα πρKϊ;ντα της Sony

ειδικά σTεδιασµένα για να TρησιµKπKιKύνται µε τK εν λ;γω πρKϊ;ν.
o 4ρήση τKυ πρKϊ;ντKς µε εFαρτήµατα, περιBερειακ; εFKπλισµ; και άλλα πρKϊ;ντα των KπKίων K τύπKς, η κατάσταση και τK πρ;τυπK δεν συνιστώνται απ;

τη Sony.
o Επισκευή ή επιTειρηθείσα επισκευή απ; άτKµα πKυ δεν είναι µέλη της Sony ή τKυ δικτύKυ ASN.
o Ρυθµίσεις ή πρKσαρµKγές Tωρίς την πρKηγKύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις KπKίες συµπεριλαµ>άνKνται:

‚ η ανα>άθµιση τKυ πρKϊ;ντKς πέρα απ; τις πρKδιαγραBές ή τα Tαρακτηριστικά πKυ περιγράBKνται στK εγTειρίδιK Tρήσης     ή
‚ Kι τρKπKπKιήσεις τKυ πρKϊ;ντKς µε σκKπ; να συµµKρBωθεί πρKς εθνικές ή τKπικές τεTνικές πρKδιαγραBές και πρ;τυπα ασBαλείας πKυ ισTύKυν σε

Tώρες για τις KπKίες τK πρKϊ;ν δεν είTε σTεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o ΑτυTήµατα, πυρκαγιά, υγρά, Tηµικές και άλλες Kυσίες, πληµµύρα, δKνήσεις, υπερ>Kλική θερµ;τητα, ακατάλληλK εFαερισµ;, υπέρταση, υπερ>Kλική ή

εσBαλµένη τρKBKδKσία ή τάση εισ;δKυ, ακτινK>Kλία, ηλεκτρKστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ>ανKµένKυ τKυ κεραυνKύ, άλλων εFωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.

5. Η παρKύσα εγγύηση καλύπτει µ;νK τα υλικά µέρη τKυ πρKϊ;ντKς. ∆εν καλύπτει τK λKγισµικ; (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τK KπKίK
παρέTεται ή πρ;κειται να ισTύσει µια άδεια Tρήσης απ; τKν τελικ; Tρήστη ή Tωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εFαιρέσεις απ; την εγγύηση.

Ε2αιρέσεις και περι7ρισµ7ί
Με εFαίρεση των ;σων αναBέρKνται ανωτέρω, η Sony δεν παρέTει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τKυ ν;µKυ ή άλλη) ;σKν αBKρά την πKι;τητα, την
επίδKση, την ακρί>εια, την αFιKπιστία, την καταλληλ;τητα τKυ πρKϊ;ντKς ή τKυ λKγισµικKύ πKυ παρέTεται ή συνKδεύει τK πρKϊ;ν, για συγκεκριµένK σκKπ;. Εάν
η ισTύKυσα νKµKθεσία απαγKρεύει πλήρως ή µερικώς την παρKύσα εFαίρεση, η Sony εFαιρεί ή περιKρίVει την εγγύησή της µ;νK στη µέγιστη έκταση πKυ
επιτρέπει η ισTύKυσα νKµKθεσία. 0πKιαδήπKτε εγγύηση η KπKία δεν εFαιρείται πλήρως (στK µέτρK πKυ τK επιτρέπει K ισTύων ν;µKς) θα περιKρίVεται στη
διάρκεια ισTύKς της παρKύσας εγγύησης.

Η µKναδική υπKTρέωση της Sony σύµBωνα µε την παρKύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση πρKϊ;ντων πKυ υπ;κεινται στKυς ;ρKυς και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για KπKιαδήπKτε απώλεια ή Vηµιά πKυ σTετίVεται µε τα πρKϊ;ντα, τK σέρ>ις, την παρKύσα εγγύηση, συµπεριλαµ>ανKµένων
– των KικKνKµικών και άυλων απωλειών – τKυ τιµήµατKς πKυ κατα>λήθηκε για την αγKρά τKυ πρKϊ;ντKς – της απώλειας κερδών, εισKδήµατKς, δεδKµένων,
απ;λαυσης ή Tρήσης τKυ πρKϊ;ντKς ή KπKιωνδήπKτε συνδεδεµένων πρKϊ;ντων – της άµεσης, παρεµπίπτKυσας ή επακ;λKυθης απώλειας ή Vηµίας ακ;µη και αν
αυτή η απώλεια ή Vηµία αBKρά σε:

o Μειωµένη λειτKυργία ή µη λειτKυργία τKυ πρKϊ;ντKς ή συνδεδεµένων πρKϊ;ντων λ;γω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµ;τητας κατά την περίKδK πKυ αυτ;
>ρίσκεται στη Sony ή σε µέλKς τKυ δικτύKυ ASN, η KπKία πρKκάλεσε διακKπή διαθεσιµ;τητας τKυ πρKϊ;ντKς, απώλεια Tρ;νKυ Tρήστη ή διακKπή της
εργασίας.

o ΠαρKTή ανακρι>ών πληρKBKριών πKυ Vητήθηκαν απ; τK πρKϊ;ν ή απ; συνδεδεµένα πρKϊ;ντα.
o *ηµιά ή απώλεια λKγισµικών πρKγραµµάτων ή αBαιρKύµενων µέσων απKθήκευσης δεδKµένων ή
o ΜKλύνσεις απ; ιKύς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισTύKυν για απώλειες και Vηµιές, πKυ υπ;κεινται σε KιεσδήπKτε γενικές αρTές δικαίKυ, συµπεριλαµ>ανKµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικKπραFιών, αθέτησης σύµ>ασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ;λυτης ευθύνης (ακ;µα και για θέµατα για τα KπKία η Sony ή µέλKς τKυ δικτύKυ ASN
έTει ειδKπKιηθεί για τη δυνατ;τητα πρ;κλησης τέτKιων Vηµιών).

ΣτK µέτρK πKυ η ισTύKυσα νKµKθεσία απαγKρεύει ή περιKρίVει αυτές τις εFαιρέσεις ευθύνης, η Sony εFαιρεί ή περιKρίVει την ευθύνη της µ;νK στη µέγιστη
έκταση πKυ της επιτρέπει η ισTύKυσα νKµKθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγKρεύKυν την εFαίρεση ή τKν περιKρισµ; Vηµιών πKυ KBείλKνται σε
αµέλεια, σε >αριά αµέλεια, σε εκ πρKθέσεως παράπτωµα, σε δ;λK και παρ;µKιες πράFεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρKύσα εγγύηση,
δεν υπερ>αίνει την τιµή πKυ κατα>λήθηκε για την αγKρά τKυ πρKϊ;ντKς, ωστ;σK αν η ισTύKυσα νKµKθεσία επιτρέπει µ;νK περιKρισµKύς ευθυνών υψηλ;τερKυ
>αθµKύ, θα ισTύKυν Kι τελευταίKι.
Τα επι.υλασσ(µενα ν(µιµα δικαιώµατά σας
0 καταναλωτής έTει έναντι της Sony τα δικαιώµατα πKυ απKρρέKυν απ; την παρKύσα εγγύηση, σύµBωνα µε τKυς ;ρKυς πKυ περιέTKνται σε αυτήν, Tωρίς να 
παρα>λάπτKνται τα δικαιώµατά τKυ πKυ πηγάVKυν απ; την ισTύKυσα εθνική νKµKθεσία σTετικά µε την πώληση καταναλωτικών πρKϊ;ντων. Η παρKύσα εγγύηση 
δεν θίγει τα ν;µιµα δικαιώµατα πKυ ενδεTKµένως να έTετε, Kύτε εκείνα πKυ δεν µπKρKύν να εFαιρεθKύν ή να περιKριστKύν, Kύτε δικαιώµατά σας εναντίKν των 
πρKσώπων απ; τα KπKία αγKράσατε τK πρKϊ;ν. Η διεκδίκηση KπKιωνδήπKτε δικαιωµάτων σας εναπ;κειται απKκλειστικά σε εσάς.
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