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1. Εφαρμόζετε τα δαχτυλίδια με δική σας ευθύνη. ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ Ο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ Η΄ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ και προτρέπει τα Μέλη να
λαμβάνουν υπόψη το ενδεδειγμένο μέγεθος για το κάθε είδος ξεχωριστά καθώς και τον
χρόνο εφαρμογής. Το μέγεθος αναγράφεται πάνω σε κάθε δαχτυλίδι.
2. Για να εκτελεστεί μία παραγγελία, θα πρέπει το Μέλος να έχει πληρωμένες τις ετήσιες
συνδρομές του μέχρι και το έτος το οποίο αναγράφετε στα εκάστοτε δαχτυλίδια.
3. Το κόστος της παραγγελίας πρέπει να εξοφληθεί κατά την υποβολή της ΜΟΝΟ σε Μέλος
του Δ.Σ. ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου ο οποίος φαίνεται πιο κάτω.
Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογαριασμού : 357- 014 - 364957.
4. Όλες οι παραγγελίες δαχτυλιδιών θα αποστέλλονται με υπηρεσία Express. Οι περιόδοι
παράδοσης αναγράφονται στο Σημείο 8. (Το κόστος επιβαρύνει τον παραλήπτη)
5. Η παραγγελία σας γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ με την γραπτή ενυπόγραφη συμπλήρωση του
Εντύπου παραγγελίας δαχτυλιδιών.
6. Ο Σύνδεσμος θα λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα ως προς την ορθή εκτέλεση της
παραγγελίας. ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ,
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Η΄ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ κατά την διεκπεραίωση
της παραγγελίας που υποβάλλεται.
7. Τα διαθέσιμα μεγέθη δαχτυλιδιών αναγράφονται πιο κάτω. Δεν μπορούν να εκτελέσουν
παραγγελίες σε οποιοδήποτε άλλο μέγεθος δαχτυλιδιού.
1,8 – 2 – 2,3 – 2,5 – 2,7 – 2,8 – 2,9 – 3 – 3,1 – 3,2 – 3,3 – 3,5 – 3,8 – 4 – 4,2 – 4,5 – 5 – 5,5
6 – 6.5 - 7 7,4 – 8 – 9 – 10 - 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 27 mm
Μπορούν να γίνουν παραγγελίες Stainless steel στα πιο πάνω μεγέθη.
8. Τελευταία ημερομηνία υποβολής παραγγελιών:
1η παραγγελία – Πρώτη Κυριακή Αυγούστου (02/08/2020) με παράδοση κατά τον μήνα
Σεπτέμβριο.
2η παραγγελία – Τελευταία Κυριακή Σεπτεμβρίου (27/09/2020) με παράδοση κατά τον
μήνα Νοέμβριο.
3η παραγγελία – Πρώτη Κυριακή Δεκεμβρίου (06/12/2020) με παράδοση κατά τον μήνα
Ιανουάριο.
4η παραγγελία – Τελευταία Κυριακή Φεβρουαρίου (28/02/2021) με παράδοση κατά τον
μήνα Μάρτιο.
9. Το κόστος ανά δαχτυλίδι απο 1.8mm μέχρι και 4.5mm είναι €0,40. Για διαχτυλίδια απο
5mm και άνω, το κόστος είναι €0,50 έκαστο.
10. O Σύνδεσμος διαθέτει περιορισμένο αριθμό δαχτυλιδιών με τον Αρ. 500 για τα Μέλη. Το
κόστος είναι €0,60 έκαστο.
11. Τα δαχτυλίδια παραγγέλλονται ανά δεκάδα. Μπορούν να γίνουν παραγγελίες stainless
steel δαχτυλιδιών αν πεντάδα. Το κόστος είναι €1,60 έκαστο.
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