Warranty Certificate
To ensure your satisfaction; Cartridge World uses only the best quality products in our branded ink and toner
cartridges. Our inks and toners are uniquely formulated for the specific cartridge and built to the highest
specification bill of materials. Careful attention is given to patent compliance and micro chips included for
reliability and ease of use. Products are tested as part of our ISO and STMC quality control process.

1.

Warranty on your purchase;

Cartridge World guarantees that cartridges remanufactured by our company will perform as well as the branded
original under similar conditions. If you are dissatisfied with the results, please inform; Our Customer Helpline:
777-777-85 or simply return the goods to any of our shops in Cyprus. We will, replace the faulty cartridge, or
credit the full amount against a new cartridge, or provide a full refund.
The original manufacturer refers to the number of pages a cartridge will print based upon a 5% page coverage
for black; which in reality is not a great deal of text or graphics. This document for example has approximate
page coverage of 50%.

2.

Warranty covering your Printer;

Using a Cartridge World Own Brand cartridge will not invalidate your existing printer warranty. By law, the
manufacturer must adhere to the warranty as long as the cartridge itself is not the cause of the problem. In the
unlikely event that our cartridge does cause damage to your printer; Cartridge World will undertake the repair.
If you face a problem, let us check it for you: Call our Customer Helpline: 777-777-85
This warranty is in addition to and does not affect your statutory rights under local legislation.

Πιστοποιητικό Εγγύησης
Η Cartridge World χρησιμοποιεί μόνο άριστης ποιότητας αναλώσιμα, για να εξασφαλίσει την πλήρη ικανοποίησή
σας. Τα αναλώσιμα μας είναι μοναδικά σχεδιασμένα και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες
προδιαγραφές υλικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ευρεσιτεχνία και στα μικροτσίπ που συμπεριλαμβάνονται
για την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης. Τα προϊόντα ελέγχονται ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας
ISO και STMC.

1.

Εγγύηση κατά την αγορά σας

H Cartridge World εγγυάται ότι τα αναλώσιμα της, έχουν το ίδιο εκτυπωτικό αποτέλεσμα όπως τα αυθεντικά
κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αν δεν είσαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα μπορείτε να ενημερώστε την
Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 777-777-85, ή απλώς επιστρέψετε το προϊόν σε οποιοδήποτε από
τα καταστήματα μας στην Κύπρο. Θα σας αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό μελανοδοχείο ή θα σας
πιστώσουμε ολόκληρο το ποσό με ένα καινούριο μελανοδοχείο ή θα σας γίνει πλήρης επιστροφή χρημάτων.
Ο αρχικός κατασκευαστής αναφέρεται στον αριθμό σελίδων που θα εκτυπώσει ένα μελανοδοχείο με βάση κάλυψη
σελίδας 5% για μαύρο, που στην πραγματικότητα δεν είναι για ένα μεγάλο κείμενο ή γραφικά . Το παρόν
έγγραφο, για παράδειγμα έχει κατά προσέγγιση κάλυψη σελίδας 50%.

2.

Εγγύηση που καλύπτει τον εκτυπωτή σας?

Χρησιμοποιώντας τα αναλώσιμα Cartridge World δεν ακυρώνεται η υπάρχουσα εγγύηση του εκτυπωτή σας.
Σύμφωνα με το νόμο, ο κατασκευαστής πρέπει να τηρεί την εγγύηση, εάν και εφόσον τα αναλώσιμα δεν είναι η
αιτία του προβλήματος.
Στην απίθανη περίπτωση που τα αναλώσιμα μας προκαλέσουν ζημιά στον εκτυπωτή σας, η Cartridge World
αναλαμβάνει την ευθύνη για πλήρη επισκευή του εκτυπωτή. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, καλέστε
την Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών στο: 777-777-85 και θα το ελέγξουμε για σας.
Αυτή η εγγύηση συμπληρώνει και δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα σας σύμφωνα με την τοπική
νομοθεσία.

