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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
Αγαπητοί καταναλωτές 
Το Σωµατείο Ταπητοκαθαριστηρίων Η Αττική Θέλοντας Να σας Προφυλάξει 
Και Να σας ∆ιασφαλίσει Σας Επισηµαίνει Τι Πρέπει Να Προσέξετε Όσον 
Αφορά Την Επιλογή Του Σωστού Ταπητοκαθαριστηρίου. 
Τιµή ή ποιότητα; 
Πρώτον και κύριoν εµπιστευτείτε τα χαλιά σας σε ένα 
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ. Όχι σε συνεργεία καθαρισµού για σκάλες, 
στεγνοκαθαριστήρια, πλυντήρια ρούχων, αυτοκινήτων, οικιακούς βοηθούς, 
αυτόκλητους σύµβουλους καθαριότητος ,η πωλητές χαλιών που προτείνουν 

από άγνοια λανθασµένες συµβουλές. Εκτός αν θέλετε να µην ξέρετε που καταλήγουν τα χαλιά σας και πως πλένονται 
.∆ιότι είναι µεσάζοντες του φθηνότερου αδιαφορώντας για την ποιότητα µε σκοπό το προσωπικό τους κέρδος. 
Καλό θα ήταν το ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ να είναι έγκριτο µέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
“Η ΑΤΤΙΚΗ”. ∆ιότι τα µέλη του είναι καταγεγραµµένα και επιµορφωµένα στα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ,τηρούν κανονισµό 
δεοντολογίας ,σέβονται το περίγραµµα του καθαριστή ταπήτων ταπετσαριών (ΚΥΑ) 110998/8-5-2006 και ελέγχονται 
για προβληµατική παροχή υπηρεσιών από την ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. 
Να ζητάτε το δελτίο αποστολής (παραλαβής) να είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ και ∆ΙΑΤΡΗΤΟ από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. και 
κατά την παράδοση νόµιµη απόδειξη πληρωµής. 
Επάνω στο δελτίο παραλαβής να αναγράφεται η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ καθώς και η Ε∆ΡΑ του ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(για να γνωρίζεται που πάνε τα χαλιά σας). 
Επιλέξτε ένα ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ συστηµένο από το συγγενικό ή το φιλικό σας περιβάλλον και όχι κάποιο 
άγνωστο από τυχαίες , αµφίβολες παχουλές διαφηµίσεις. 
Όσον αφορά τις ΤΙΜΕΣ προσέξτε να είναι ξεκάθαρες και να µην υπάρχουν ασάφειές ή ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ , (που θα 
προκύψουν εις βάρος σας κατά την παράδοση των χαλιών ). 
Φίλε καταναλωτή αν έχασες την απόδειξη σου και δεν θυµάσαι που έδωσες τα χαλιά σου µην πανικοβάλλεσαι 
τηλεφώνησε στο σωµατείο µας ,το όνοµα και το τηλέφωνό σου θα µπει στη λίστα στην ιστοσελίδα, Θα ενηµερωθούν τα 
µέλη µας και θα επικοινωνήσουν µαζί σου. 
Έτσι θα είστε σίγουροι ότι τα χαλιά σας θα έχουν την περιποίηση, την φροντίδα , την ασφάλεια που τους αξίζει και τον 
χειµώνα θα τα παραλάβετε ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΙΣΩ , ΚΑΘΑΡΑ για να καλλωπίσουν και να ΖΕΣΤΑΝΟΥΝ τον χώρο σας. 
Με εκτίµηση στον καταναλωτή 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
Η ΑΤΤΙΚΗ 
WWW.TAPITOKATHARISTES.GR 
www.carpet-cleaners.gr 
Τηλ. 211-1051141 
http://www.tapitokatharistes.gr/news/%CF%84%CE%B9-
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