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«Ασφάλιση προϊόντων ΔΡΟΜΕΑΣ» 
 

Με μεγάλη χαρά θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την συνεργασία της εταιρίας  μας 

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία.  

Η συνεργασία αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η εταιρία επίπλων γραφείου 

ΔΡΟΜΕΑΣ, ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδους, σκέφτεται τον πελάτη της και 

προσπαθεί να του παρέχει οποιαδήποτε περαιτέρω κάλυψη και ποιοτική εξασφάλιση. 

 Η εταιρία μας, θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στο έπακρο σε όλα τα ευρωπαϊκά 

κατασκευαστικά πρότυπα και γι΄ αυτό  οι άνθρωποί της αποφάσισαν να επενδύσουν 

σε καινοτόμες ενέργειες και να παρέχουν μια επιπλέον εξασφάλιση των προϊόντων 

της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ. 

Έτσι ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ με την ασφαλιστική εταιρία  

Interamerican, βάση της οποίας οι πελάτες που θα αγοράσουν έστω και ένα κάθισμα 

θα έχουν ετήσια κάλυψη αντικατάστασης του προϊόντος. 

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε όλες τις αξίες, πιστοποιήσεις και δυνατότητα  

αγοράς επίπλων γραφείου από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ σε ολόκληρο το 

αγοραστικό κοινό.  

Πραγματικά όλοι στην οικογένεια ΔΡΟΜΕΑΣ  θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια 

θα έχει ουσία και ανάλογη ανταπόκριση από όλους, μιας και η παροχή 

αντικατάστασης προϊόντος είναι πρωτοπόρος ακόμα και για τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Μέσα σε αυτή την ετήσια αντικατάσταση, ο πελάτης της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

εξασφαλίζεται από τις περιπτώσεις κλοπής, πυρός, και φυσικών φαινομένων εκτός 

σεισμού. 

Η αντικατάσταση καλύπτει όλα τα προϊόντα επίπλου γραφείου της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ 

ΑΒΕΕΑ και ισχύει για ένα έτος από την παράδοση του προϊόντος. Δυνατότητα 

επιστροφής χρημάτων δεν υπάρχει, και ισχύει για την Αθήνα, την Θεσ/νίκη και τις 

Σέρρες. 

Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για χρονική επέκταση της ασφάλισης ή και για 

επιπλέον προϊοντικά ασφαλιστικά πακέτα, ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει 

με την ασφαλιστική εταιρία. 



Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ έμπρακτα παρέχει όλες τις δυνατές βοήθειες στους μικρούς και 

μεγάλους φίλους της, και τους ευχαριστεί για την υποστήριξη και την  προτίμησή τους 

σε όλα τα προϊόντα της εταιρίας.  


