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1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Η εταιρεία Lexmark παρέχει την παρούσα Περιορισμένη Εμπορική Εγγύηση Lexmark (εφεξής “Εγγύηση Lexmark”) στο πρόσωπο, 
το οποίο θα αγοράσει για πρώτη φορά και για προσωπική του χρήση (εφεξής “Αρχικός Αγοραστής”) μια εκτυπωτική 
συσκευή ή Αναλώσιμα της Lexmark, όπως περιγράφονται περαιτέρω στην Παράγραφο 3 (εφεξής “Εκτυπωτική Συσκευή ή 
Αναλώσιμα Lexmark”) και σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark παρέχονται 
ή πωλούνται σύμφωνα με το νόμο (μαζί με τον Αρχικό Αγοραστή, εφεξής “Τελικός Χρήστης”) κατά την περίοδο της παρούσης 
Εγγύησης Lexmark.

1.2 Υπό την παρούσα Εγγύηση Lexmark, η Lexmark εγγυάται ότι η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark κατασκευάζονται 
από καινούργια ή ισοδύναμα με καινούργια ανταλλακτικά, πληρούν τις προδιαγραφές που εκδίδονται από την Lexmark, είναι 
απαλλαγμένα από ατέλειες στα υλικά και την εργασία και είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας κατά το χρόνο παράδοσης.

1.3 Η Lexmark εγγυάται επίσης να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη (παρακάτω αναφερόμενη ως “Τεχνική Υποστήριξη”) στον Τελικό 
Χρήστη είτε μέσω μιας ιστοσελίδας της Lexmark της αντίστοιχης χώρας είτε της γραμμής άμεσης επικοινωνίας Lexmark (όπως 
διευκρινίζεται στις “Οδηγίες της Εγγύησης” που βρίσκονται συνημμένες στο παρόν ή/και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
Lexmark της χώρας σας).

1.4 Η παρούσα Εγγύηση Lexmark προσφέρεται από την Lexmark ως δωρεάν Εγγύηση του κατασκευαστή και αποτελεί επιπρόσθετη 
εγγύηση οποιασδήποτε συμβατικής ή νομικής εγγύησης ποιότητας την οποία ο Τελικός Χρήστης δικαιούται έναντι του πωλητή 
του προϊόντος (της Lexmark ή τυχόν άλλου συμβαλλόμενου μέρους από τα οποία ο Τελικός Χρήστης μπορεί να είχε αγοράσει την 
Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark) βάσει του ισχύοντος δικαίου της χώρας.

1.5 Οι υπηρεσίες που καθορίζονται στην παρούσα Εγγύηση Lexmark (εφεξής, “Υπηρεσίες Εγγύησης”) θα παρασχεθούν από την 
τοπική μονάδα της Lexmark ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Lexmark.

1.6 Η Lexmark θα παράσχει τις Υπηρεσίες Εγγύησης (συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Υποστήριξης) στην Επικράτεια, όπως 
καθορίζεται και εκτίθεται στην Παράγραφο 6 της παρούσης Εγγύησης Lexmark.

1.7 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ LEXMARK ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

2. Διαδικασία Υποστήριξης

2.1 Κατά την περίοδο της παρούσης Εγγύησης Lexmark, η Lexmark (i) θα παρέχει Τεχνική Υποστήριξη στον Τελικό Χρήστη για να 
διαπιστωθεί εάν η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark είναι ελαττωματικά και, σε αυτή την περίπτωση, για ποιο λόγο 
και (ii) θα επισκευάζει ή αντικαθιστά κατά την κρίση της μια Εκτυπωτική Συσκευή ή Αναλώσιμα Lexmark που είναι ελαττωματικά 
ή παύουν να λειτουργούν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αποκλείονται στο παρόν. Τα υλικά της αρχικής συσκευασίας 
πρέπει να φυλάσσονται από τον Τελικό Χρήστη κατά την περίοδο της Εγγύησης Lexmark.

2.2 Οι Υπηρεσίες Εγγύησης και η Τεχνική Υποστήριξη θα παρέχονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους υποστήριξης με τους 
οποίους η επικοινωνία είναι εφικτή τηλεφωνικώς, με φαξ ή μέσω ιστοσελίδας (όπως διευκρινίζεται στον κατάλογο επαφών 
της Lexmark, ο οποίος παρέχεται ως ξεχωριστό φυλλάδιο συνημμένο στο παρόν ή/και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 
Lexmark της χώρας σας, παρακάτω αναφερόμενος ως “Κατάλογος Επαφής Εγγύησης”).

2.3 Η Lexmark, όταν παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης, θα προσπαθήσει αρχικά να εξετάσει λεπτομερώς την αιτία για την οποία 
η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark μπορεί να είναι ελαττωματικά ή μη λειτουργικά και εάν είναι δυνατόν να 
αποκαταστήσει το πρόβλημα τηλεφωνικώς, μέσω Διαδικτύου ή φαξ. Η Lexmark, κατά την απόλυτη κρίση της, θα επισκευάσει 
μια ελαττωματική ή μη λειτουργική Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark ή θα τα αντικαταστήσει, είτε παρέχοντας 
καινούργιο ή αντίστοιχο με καινούργιο προϊόν αντικατάστασης. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι υποστήριξης της 
Lexmark θα σας παράσχουν οδηγίες σχετικά με την επιστροφή ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή μη λειτουργικών 
Εκτυπωτικών Συσκευών ή Αναλώσιμων Lexmark. Όλα τα ανταλλακτικά και τα προϊόντα που αντικαθίστανται κάτω από 
τις Υπηρεσίες Εγγύησης θα επιστραφούν ή θα περιέλθουν στην κυριότητα της Lexmark. Η παράδοση ενός προϊόντος 
αντικατάστασης δεν επεκτείνει το χρονικό διάστημα Εγγύησης Lexmark για την αντίστοιχη Εκτυπωτική Συσκευή ή τα 
Αναλώσιμα Lexmark.

2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία η Lexmark, υπό την παρούσα Εγγύηση Lexmark, παρέχει Εκτυπωτική Συσκευή ή Αναλώσιμα 
Lexmark αντικατάστασης, ο Τελικός Χρήστης θα επιστρέψει την ελαττωματική ή τη μη λειτουργική Εκτυπωτική Συσκευή 
και τα Αναλώσιμα Lexmark εντός των υλικών συσκευασίας, που παρέχονται με την Εκτυπωτική Συσκευή ή με τα Αναλώσιμα 
Lexmark αντικατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και κάνοντας χρήση της διεύθυνσης επιστροφής, που παρέχεται από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υποστήριξης της Lexmark κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντικατάστασης. Αδυναμία να 
επιστραφεί η ελαττωματική Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση τιμολογίου για 
την Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα αντικατάστασης της Lexmark στην τότε τρέχουσα δημοσιευμένη τιμή καταλόγου 
της Lexmark.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ LEXMARK
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2.5 Μια Εκτυπωτική Συσκευή αντικατάστασης της Lexmark δεν περιέχει Αναλώσιμα Lexmark, καλώδια και οποιεσδήποτε προσθήκες 
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού που μπορεί να έχουν σταλεί μαζί της, ή να είχαν εγκατασταθεί στην ελαττωματική Εκτυπωτική 
Συσκευή Lexmark. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα πρέπει να αφαιρεθούν από την ελαττωματική Εκτυπωτική Συσκευή Lexmark 
προτού επιστραφεί και να χρησιμοποιηθούν στην Εκτυπωτική Συσκευή αντικατάστασης της Lexmark.

3. Προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση και χρονική διάρκεια

3.1. Τα ακόλουθα προϊόντα Lexmark καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση Lexmark και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

3.1.1 Εκτός αν αναφέρεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αντίστοιχη Εκτυπωτική Συσκευή, τη συσκευασία της ή τη 
σχετική ιστοσελίδα της Lexmark, η διάρκεια της εγγύησης είναι ένα έτος για τις Εκτυπωτικές Συσκευές Lexmark και τις 
συμπεριλαμβανόμενες σ’ αυτές επιλογές και χαρακτηριστικά ηλεκρομηχανολογικού υλικού Lexmark (όπως μια πρόσθετη 
θήκη χαρτιού), η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον Αρχικό Αγοραστή.

3.1.2 Εφ όρου ζωής για τα Αναλώσιμα κεφαλών μελανιού ηλεκτροστατικής εκτύπωσης (τόνερ) Lexmark. Εφ όρου ζωής καθορίζεται 
η περίοδος από την ημερομηνία αγοράς από τον Αρχικό Αγοραστή έως ότου το αρχικό μελάνι, που τοποθετείται στην 
αντίστοιχη θήκη από την Lexmark, μειωθεί μέχρι του σημείου όπου ο ανεφοδιασμός δεν λειτουργεί πλέον.

3.1.3 Ένa έtος γιa ta aνaλώsιμa μeλaνιών ψeκasμού tης Lexmark, η οpοίa aρχίζeι apό tην ημeρομηνίa aγοράς apό tον Αρχικό 
Αγορastή.

3.1.4 Ένα έτος για τα αρχικά εξαρτήματα συντήρησης και ηλεκτρικής ασφάλειας Lexmark που περιέχονταν σε μια Εκτυπωτική 
Συσκευή λέιζερ, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον Αρχικό Αγοραστή ή μέχρι η Εκτυπωτική Συσκευή να 
εμφανίσει ένα μήνυμα “Προειδοποίηση Διάρκειας Ζωής” ή “Προγραμματισμένη Συντήρηση” στο πάνελ ελέγχου.

3.1.5 Ενενήντα ημέρες για τα ανταλλακτικά των εξαρτημάτων συντήρησης και ηλεκτρικής ασφάλειας της Lexmark, η οποία 
αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον Αρχικό Αγοραστή. Σε περίπτωση που γίνει αίτηση παρέμβασης στα εξαρτήματα 
συντήρησης, αντικατάστασης ή ηλεκτρικής ασφάλειας μετά το χρονικό διάστημα των ενενήντα ημερών η χρέωση θα γίνει με 
βάση την εκάστοτε περίπτωση και χρήση.

3.2 η ΠΑΡΟΥΣΑ Εγγύηση Lexmark δεν ισχύει για (ι) οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων που συσκευάζονται με ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ συσκευές και 
αναλώσιμα Lexmark (π.χ. USB ή άλλα καλώδια, λογισμικό ή πρόσθετα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που διανέμονται από την Lexmark ως μέρος της 
αγοράς ή του πακέτου προϊόντων), (II) οποιοδήποτε λογισμικό της Lexmark ή τρίτων ή για (III) οποιαδήποτε μέσα Εκτύπωσης 
της lexmark ή τρίτων.

4. Υποχρεώσεις πελατών

4.1 Για τη λήψη των Υπηρεσιών Εγγύησης ή της Τεχνικής Υποστήριξης, ο Τελικός Χρήστης, όταν καλείται να το κάνει, πρέπει να είναι 
σε θέση να προσκομίσει απόδειξη αγοράς του Αρχικού Αγοραστή, όπως ένα τιμολόγιο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς ή/και τον αριθμό σειράς. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα 
Αναλώσιμα Lexmark μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι “Εκτός Εγγύησης” κι επομένως, οποιεσδήποτε παρεχόμενες υπηρεσίες θα 
χρεώνονται σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες τιμές υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης.

4.2 Ο Τελικός Χρήστης, προκειμένου να επιτρέψει στην Lexmark να παρέχει τις καλύτερες δυνατές Υπηρεσίες Εγγύησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης κατά την περίοδο της Εγγύησης Lexmark, θα πρέπει να καταχωρήσει την Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα 
Lexmark ακολουθώντας τη διαδικασία Εγγραφής όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Lexmark.

4.3 Ο Τελικός Χρήστης είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση του ότι η Εκτυπωτική του Συσκευή Lexmark έχει ρυθμιστεί σύμφωνα 
με τις οδηγίες ρύθμισης που παρέχονται, παραδείγματος χάριν, στο εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων ή/και από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υποστήριξης της Lexmark. Εάν η Lexmark αποφανθεί, ότι το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί με 
αναβάθμιση του μόνιμου τμήματος λογισμικού, είναι ευθύνη του Τελικού Χρήστη να εφαρμόσει την προτεινόμενη αναβάθμιση 
του μόνιμου τμήματος λογισμικού στην Εκτυπωτική Συσκευή Lexmark ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από την 
Lexmark. Οι οδηγίες μπορούν επίσης να παρασχεθούν στον Τελικό Χρήστη από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 
υποστήριξης της Lexmark μέσω μιας κλήσης υποστήριξης.

4.4 Προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση, μερικές Εκτυπωτικές Συσκευές της Lexmark μπορεί να χρειαστούν εξαρτήματα 
συντήρησης μετά από ένα ορισμένο χρόνο χρήσης. Αυτός αναφέρεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές του προϊόντος και στις 
οδηγίες εγκατάστασης με τις οποίες ο Τελικός Χρήστης πρέπει να συμμορφωθεί. Η αγορά και η κατάλληλη εγκατάσταση των 
εξαρτημάτων συντήρησης και ηλεκτρικής ασφάλειας παραμένει αποκλειστική ευθύνη του Τελικού Χρήστη και ο Τελικός Χρήστης 
θα επιβαρυνθεί όλες τις σχετικές δαπάνες.

4.5 Ο Τελικός Χρήστης, προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη Τεχνική Υποστήριξη, καλείται να βοηθήσει τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο Lexmark κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεπτομερούς εξέτασης του προβλήματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
τηλεφωνικώς η επίλυσή του. Ο Τελικός Χρήστης πρέπει να έχει την Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark σε ένα 
εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει την κατάλληλη λεπτομερή εξέταση του προβλήματος. Εάν ο Τελικός Χρήστης αδυνατεί να 
παράσχει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υποστήριξης επαρκή βοήθεια, οι Υπηρεσίες Εγγύησης μπορεί να καθυστερήσουν 
ή συμπληρωματικές δαπάνες μπορεί να χρεωθούν στον Πελάτη.
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5. Εξαιρέσεις

Η παρούσα Εγγύηση Lexmark δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

5.1 Ο αριθμός σειράς της Εκτυπωτικής Συσκευής ή των Αναλώσιμων Lexmark έχει αφαιρεθεί, έχει υποστεί ζημιές ή έχει 
καταλήξει ελαττωματικός.

5.2 Φρακάρισμα χαρτιού, διαφορετικό από εκείνο που σημειώθηκε ως αποτέλεσμα ενός κατασκευαστικού ελαττώματος.

5.3 Επιτόπια αντικατάσταση των στοιχείων που αντικαθίστανται από τον Τελικό Χρήστη όπως οι κεφαλές μελανιού 
ηλεκτροστατικής εκτύπωσης (τόνερ), τα μελάνια ψεκασμού και τα αναλώσιμα μέρη που αντικαθίστανται από τον Τελικό Χρήστη.

5.4 Βλάβες στην Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark, αστοχία ή υποβάθμιση της απόδοσης της Εκτυπωτικής Συσκευής ή 
των Αναλώσιμων Lexmark που προκύπτουν από τη χρήση Αναλώσιμων, μέσων εκτύπωσης, λογισμικού ή προσαρτημάτων που 
δεν είναι αυθεντικά Αναλώσιμα ή μέρη της Lexmark ή που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που συστήνονται από την 
Lexmark για την Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark.

5.5 Αστοχία, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης που προκύπτουν από ακατάλληλο φυσικό ή λειτουργικό περιβάλλον. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ζημίες που προκύπτουν από τυχαία βλάβη ή κακή χρήση, τα 
ηλεκτρικά κύματα ή διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της αστραπής, αμέλεια του τελικού χρήστη, ανάρμοστη χρήση, άλλα 
ξένα αντικείμενα που πέφτουν τυχαία στη συσκευή, βλάβη που προκλήθηκε από πυρκαγιά ή νερό ή από τη λειτουργία σε 
περιβάλλοντα που δεν προσαρμόζονται με τις προδιαγραφές της Lexmark οι οποίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης..

5.6 Αναλώσιμα κεφαλών μελανιού ηλεκτροστατικής εκτύπωσης (τόνερ) και μελανιών ψεκασμού που ξαναγεμίζονται από τον Τελικό 
Χρήστη ή έναν τρίτο ή παύουν να λειτουργούν λόγω τυχαίας βλάβης ή κακής χρήσης.

5.7 Βλάβη, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης που προκύπτει από την επισκευή ή τη συντήρηση στη Συσκευή 
Εκτύπωσης Lexmark ή στα Αναλώσιμα από κάποιον τρίτο, εκτός από την Lexmark ή από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής 
υπηρεσιών Lexmark.

5.8 Βλάβη, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης που προκύπτουν από την αδυναμία του Τελικού Χρήστη να εκτελεί τον 
καθαρισμό ή τη συντήρηση που περιγράφεται στους οδηγούς χρηστών της Lexmark, τα εγχειρίδια ή την ιστοσελίδα της Lexmark. 
Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται η αδυναμία να αντικατασταθούν αναλώσιμα υλικά, όπως τα προτεινόμενα εξαρτήματα 
συντήρησης στα προτεινόμενα διαστήματα, ή η συντήρηση που πραγματοποιείται από έναν μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

5.9 Επισκευή βλάβης, δυσλειτουργίας ή υποβάθμισης της Εκτυπωτικής Συσκευής Lexmark ή της απόδοσης Αναλώσιμων, που 
προκύπτουν από την αδυναμία κατάλληλης προετοιμασίας, συσκευασίας και μεταφοράς της Εκτυπωτικής Συσκευής ή των 
Προμηθειών Εκτύπωσης Lexmark, όπως συνιστάται από την Lexmark, όταν επιστρέφονται η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα 
Αναλώσιμα Lexmark στην Lexmark για επισκευή.

5.10 Μη συμμόρφωση με τυχόν κριτήρια ή προδιαγραφές προϊόντων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων 
της Lexmark.

6. Επικράτεια

6.1 Η παρούσα Εγγύηση της Lexmark ισχύει για τις Εκτυπωτικές Συσκευές ή τα Αναλώσιμα Lexmark που αγοράζονται και 
εγκαθίστανται σε εκείνες τις χώρες ή/και περιοχές στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή που παρατίθενται στον 
κατάλογο επαφών Εγγύησης και παρέχονται από τη θυγατρική ή υποκατάστημα ή τοπικό αντιπρόσωπο της Lexmark σε 
κάθε χώρα.

6.2 Οι όροι ή/και οι Υπηρεσίες Εγγύησης της Lexmark μπορεί να ποικίλλουν από μια χώρα στην άλλη. Όταν η Εκτυπωτική Συσκευή 
ή τα Αναλώσιμα της Lexmark μεταφερθούν σε μια άλλη χώρα στην οποία οι Υπηρεσίες Εγγύησης είναι διαθέσιμες για την 
αντίστοιχη Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark, ο Τελικός Χρήστης έχει το δικαίωμα στις ίδιες Υπηρεσίες Εγγύησης 
σαν η Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα της Lexmark να ήταν αγορασμένες στη χώρα στην οποία έχει μεταφερθεί.

6.3 ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ LEXMARK ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΩΡΕΣ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ LEXMARK ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ LEXMARK ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η LEXMARK Η Ο ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ LEXMARK ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1 Η μόνη ικανοποίηση του Τελικού Χρήστη υπό την παρούσα Εγγύηση της Lexmark, σε περίπτωση που μια Εκτυπωτική Συσκευή 
ή τα Αναλώσιμα Lexmark είναι ελαττωματικά ή παύουν να λειτουργούν, καθορίζονται από τις Υπηρεσίες Εγγύησης που 
εκτίθενται παραπάνω. Ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης της παρούσης Εγγύησης Lexmark, η μόνη και αποκλειστική ευθύνη 
της Lexmark για τις πραγματικές ζημίες οποιασδήποτε μορφής περιορίζεται στην τιμή που πράγματι καταβλήθηκε για την 
Εκτυπωτική Συσκευή ή τα Αναλώσιμα Lexmark ή την επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης για τις 
πραγματικές ζημίες δεν ισχύει για τη σωματική βλάβη ή ζημία περιουσίας για την οποία η Lexmark θεωρείται νομικά υπεύθυνη.

7.2 Η Lexmark παρέχει την Εγγύηση Lexmark μόνο όπως καθορίζεται παραπάνω. Η LEXMARK ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η Lexmark ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
υπεύθυνη για ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ κέρδη ή τις τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, ακόμα κι αν ενημερώθηκε για τη δυνατότητα των εν 
λόγω ζημιών.

7.3 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ 
ΣΑΦΕΙΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ‘Η ΤΩΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ). ΚΑΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ LEXMARK.

8. Παροχές εξυπηρέτησης

Ο Τελικός Χρήστης μπορεί να επεκτείνει την παρούσα Εγγύηση Lexmark οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ισχύος της με 
την αγορά μιας Επέκτασης Εγγύησης Lexmark. Για περαιτέρω πληροφορίες για την Επέκταση Εγγύησης Lexmark, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της Lexmark www.lexmark.com ή ελάτε σε επαφή με το μεταπωλητή σας.
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