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Φωτογραφικό χαρτί και δοχεία HP Sprocket 
Περιορισμένη εγγύηση 

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση της HP αφορά αποκλειστικά φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 
2 x 3" (5,1 x 7,6 cm), φωτογραφικό χαρτί 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) HP Sprocket και φωτογραφικό 
χαρτί 4 x 6" (10 x 15 cm) και δοχεία HP Sprocket ("Φωτογραφικό χαρτί / δοχεία HP Sprocket") 
και ισχύει μόνο εάν είναι προϊόντα επωνυμίας HP που πωλούνται ή εκμισθώνονται: α) από την 
HP Inc., τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, 
τους εξουσιοδοτημένους διανομείς ή τους εθνικούς/περιφερειακούς διανομείς της, και β) με 
την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει για κάθε αγορά οποιουδήποτε φωτογραφικού 
χαρτιού / δοχείου HP Sprocket που πραγματοποιείται την 1η Οκτωβρίου 2019 ή αργότερα 
("Ημερομηνία έναρξης ισχύος"). Η HP θα τηρήσει κάθε έγκυρη εγγύηση της HP που ισχύει για 
φωτογραφικό χαρτί / δοχεία HP Sprocket πριν από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος.  
Τι καλύπτει η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση 
 
Κάθε φωτογραφικό χαρτί / δοχείο HP Sprocket καλύπτεται από εγγύηση για ελαττώματα στα 
υλικά και την κατασκευή κατά την περίοδο της εγγύησης. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση 
ισχύει για κάθε φωτογραφικό χαρτί / δοχείο HP Sprocket όταν χρησιμοποιείται στην 
καθορισμένη συσκευή εκτύπωσης της HP ή σε εξουσιοδοτημένη συσκευή εκτύπωσης 
κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προϊόντος του 
εκτυπωτή για να προσδιορίσετε τη σωστή επιλογή φωτογραφικού χαρτιού / δοχείων HP 
Sprocket. 
 
Τι δεν καλύπτει η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση 
 
Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει φωτογραφικό χαρτί / δοχεία HP Sprocket που 
έχουν ανακατασκευαστεί, τροποποιηθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή αλλοιωθεί. Εάν η 
δυσλειτουργία ή βλάβη του φωτογραφικού χαρτιού / δοχείου HP Sprocket αποδίδεται στη 
χρήση με μη καθορισμένη συσκευή εκτύπωσης HP ή μη εξουσιοδοτημένη συσκευή εκτύπωσης 
OEM, η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει και η HP δεν ευθύνεται για το κόστος αντικατάστασης ή 
για επιστροφή του ποσού αγοράς.  
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Τι είναι η Διάρκεια Περιορισμένης εγγύησης 
Για όλες τις χώρες εκτός της Βραζιλίας: Η ημερομηνία "Λήξης εγγύησης" είναι έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία αγοράς φωτογραφικού χαρτιού / δοχείων HP Sprocket. 

 
Για τη Βραζιλία: Η ημερομηνία "Λήξης εγγύησης" είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 
αγοράς φωτογραφικού χαρτιού / δοχείων HP Sprocket. 

 
Πόσο διαρκεί η κάλυψη της Περιορισμένης εγγύησης 
 
Η κάλυψη διαρκεί έως ότου η HP δεν παρέχει πλέον το σχετικό φωτογραφικό χαρτί / δοχείο 
HP Sprocket ή μέχρι την ημερομηνία "Λήξης εγγύησης", όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.  
 
 
Τι θα κάνει η HP – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 
 
Για προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση και έχουν αποδειχθεί ελαττωματικά, η HP, κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα αντικαταστήσει τα προϊόντα είτε θα επιστρέψει το ποσό 
αγοράς. 
 
Υπηρεσίες HP Care Pack 
 
Το φωτογραφικό χαρτί / τα δοχεία HP Sprocket δεν καλύπτονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών 
HP Care Pack.  
Πώς να υποβάλετε μια αξίωση ή να επιστρέψετε προϊόντα φωτογραφικού χαρτιού / 
δοχείων HP Sprocket 
 
Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με ένα προϊόν φωτογραφικού χαρτιού / δοχείων HP Sprocket, 
επισκεφθείτε τον μεταπωλητή ή επικοινωνήστε με την HP στη διεύθυνση 
www.hp.com/go/support για επιλογές υποστήριξης. 
 
Ισχύς της πολιτειακής, επαρχιακής ή εθνικής νομοθεσίας 
 
Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται 
να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν ανάλογα με την πολιτεία, την επαρχία ή τη χώρα. 
 

http://www.hp.com/go/support
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ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ 
ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ. Η HP INC. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ" ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ 
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP INC. ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΧΑΙΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, 
ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.  
 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ. 
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