Γενικοί Όροι Καθαρισμού Ρούχων
*ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 8 ΆΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ 1961/91

ΑΡΘΡΟ 1
Κάθε είδος που παραδίδεται για καθάρισμα θεωρείται μεταχειρισμένο.

ΑΡΘΡΟ 2
Τα είδη που παραδίδονται για καθάρισμα, θεωρούνται μεμονωμένα κομμάτια και όχι
τμήματα κάποιου συνόλου. Σε περίπτωση που καταστραφεί ή χαθεί κάποιο κομμάτι ή
τμήμα κάποιου συνόλου , το Καθαριστήριο είναι υπεύθυνο μόνο για το κομμάτι που
χάθηκε ή καταστράφηκε και όχι για το σύνολο στο οποίο ενδεχομένως να ανήκε.

ΑΡΘΡΟ 3
Το καθαριστήριο ακολουθεί πάντοτε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα που
βρίσκεται πάνω στο ρούχο , εκτός εάν με γραπτή του οδηγία ο πελάτης υποδείξει άλλες.
Εάν το ρούχο ή τμήμα του δεν αντέξει στον τρόπο καθαρισμού που αναγράφεται στο ρούχο
και εξαιτίας του δημιουργηθεί οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση, υπεύθυνος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
θα είναι ο κατασκευαστής του προϊόντος που τοποθέτησε την ετικέτα με τις λανθασμένες
οδηγίες που ανέγραψε σ΄ αυτήν και όχι το Καθαριστήριο.

ΑΡΘΡΟ 4
Εάν το ρούχο δεν φέρει ετικέτα με οδηγίες καθαρισμού του , τότε θεωρείται ότι ενδείκνυται
το στεγνό καθάρισμα με τα συνηθισμένα υγρά καθαρισμού , όπως αυτά έχουν εγκριθεί από
το Ελληνικό Κράτος για την παρασκευή τους απ’ αυτό ή την εισαγωγή τους.

ΑΡΘΡΟ 5
Το Καθαριστήριο δεν φέρνει ευθύνη για χρώματα που ξεβάφουν , ξεθωριάζουν ή
αλλοιώνονται με την χρήση των εγκεκριμένων υγρών καθαρισμού, εκτός εάν υπάρχει
ετικέτα που απαγορεύει το στεγνό καθάρισμα.

ΑΡΘΡΟ 6
Κάθε ρούχο που καθαρίζεται μπορεί να στενέψει ( να μπει) μέχρι και 5% περίπου ανάλογα
με το ύφασμα. Σε περίπτωση καταστροφής του ρούχου από ευθύνη του Καθαριστηρίου , η
αποζημίωση του καταναλωτή δεν θα μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αξίας
καθαρισμού του.

ΑΡΘΡΟ 7
Το Καθαριστήριο δεν φέρνει ευθύνη για τα διάφορα πρόσθετα υλικά ή εξαρτήματα που
υπάρχουν στα ρούχα ( κουμπιά, εγγραφές , φερμουάρ, πούλιες, πλαστικά, διακοσμητικά
κτλ.) και τα οποία μπορεί στο καθάρισμα να σκληρύνουν , να σπάσουν , να λιώσουν και
γενικά να αλλοιωθούν . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αφαιρούνται από τον
καταναλωτή πριν από την παράδοση των ρούχων και με δική του ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 8
Το Καθαριστήριο διατηρεί και φυλάσσει τα παραδοθέντα προς καθαρισμό ρούχα για 30
ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής τους. Μετά την ημερομηνία αυτή το
Καθαριστήριο έχει δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να
απελευθερώσει τον χώρο που τα μη αναζητηθέντα αυτά ρούχα καταλαμβάνουν , ως και να
αποζημιώνεται για την μακροχρόνια φύλαξη ή συντήρησή τους.

