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ΚΟΥΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΚΛΕΙΔΙΑ

Η επωνυμία Honeywell χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την
Honeywell International Inc. Η Honeywell International Inc. δεν
προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτό το προϊόν.

Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο και μην το τοποθετείτε μέσα στο
κουτί ασφάλειας!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν έχετε χάσει τα κλειδιά σας, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να πιστοποιηθεί η κυριότητα.
Θα χρειαστεί να μας δώσετε τις εξής
πληροφορίες:

• Αριθμός Ασφάλειας
• Όνομα / Διεύθυνση /
Τηλέφωνο
• E-mail εάν υπάρχει

Για να παραγγείλετε κλειδιά μέσω
τηλεφώνου, καλέστε μας χωρίς χρέωση
στο:

1-877-354-5457
(Αμερική & Καναδά)
Δευτέρα–Παρασκευή
7πμ – 5μμ
+61 3 9538 9200
(Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία)

Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

KEY NUMBER
Κάθε φορά που επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών, θα πρέπει να παρέχετε τον αριθμό του κουτιού
ασφαλείας σας. Θα πρέπει πρώτα να απομακρύνετε το
κλειδί έκτακτης ανάγκης και θα βρείτε τον αριθμό που
βρίσκεται γύρω από την κλειδαριά.

Η LH Licensed Products, Inc, ("LHLP, Inc") εγγυάται ότι για επτά (7) έτη από την ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν αυτό θα είναι απαλλαγμένο από δομικές ή μηχανικές βλάβες που
προκύπτουν από τα υλικά ή την κατασκευή. Η LHLP, Inc, με δική της επιλογή και για την
αποζημίωση του αγοραστή σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε από τα μέρη του προϊόντος διαπιστώθηκε ότι
είναι ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Αντικατάσταση ή επισκευή θα γίνεται με
ένα νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν. Εάν το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, η
αντικατάσταση μπορεί να γίνει με ένα παρόμοιο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ.
Η εγγύηση ισχύει μόνο για την αρχική αγορά από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής
αγοράς και δεν μεταβιβάζεται. Θα πρέπει να φυλάξετε την πρωτότυπη απόδειξη πώλησης. Η
απόδειξη αγοράς απαιτείται για να λάβετε την εγγύηση.
Οι LHLP, Inc, έμποροι, κέντρα παροχής υπηρεσιών, καταστήματα λιανικής πώλησης που
πωλούν το προϊόν αυτό δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή με οποιοδήποτε τρόπο
να αλλάξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για το φινίρισμα του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τη
φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων ή τη ζημία που προκύπτει από τα ακόλουθα: την
αμελή χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος, τη χρήση σε αντίθεση με τις οδηγίες λειτουργίας,
την αποσυναρμολόγηση, την επισκευή ή την μετατροπή από οποιονδήποτε τρίτο εκτός της
LHLP, Inc ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης, την ακατάλληλη εγκατάσταση, ή έκθεση
σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία. Επιπλέον, η εγγύηση δεν καλύπτει Θεομηνίες όπως
φωτιές, πλημμύρες, τυφώνες και ανεμοστρόβιλους.
Η LHLP, Inc δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που
προκλήθηκαν από την παραβίαση της εγγύηση ή με άλλο τρόπο σχετικά με την πώληση
αυτού του προϊόντος. Η LHLP, Inc δεν είναι επίσης υπεύθυνη για: δαπάνες που συνδέονται με
την αφαίρεση ή την εγκατάσταση του προϊόντος, ζημιές ή απώλειες των περιεχομένων του
προϊόντος, της άνευ αδείας αφαίρεσης του περιεχομένου και ζημιές που προκύπτουν κατά τη
μεταφορά.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Η LHLP, INC αποποιείται οποιαδήποτε ΑΛΛΕΣ εγγυήσεις.
Εκτός από το βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εγγύηση
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό είναι περιορισμένη σε
διάρκεια. Σε ορισμένες πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση, τον περιορισμό
των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών και τους περιορισμούς στη διάρκεια μιας εγγύησης.
Οπότε οι παραπάνω περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση σας
παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που
διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, από επαρχία σε επαρχία, ή από χώρα σε χώρα.

