
10 (δέκα) ετών για τον συμπιεστή και 5 (πέντε) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη 

για όλες τις κλιματιστικές μονάδες αέρα – αέρα (9.000-60.000 Btu/h)  
από την ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης στο οπισθόφυλλο.

Η                       εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για διάρκεια:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τ.Κ.

Τηλέφωνο

Τύπος Συσκευής S/N Συσκευής Ημερομηνία Αγοράς Ημερομηνία Εγκατάστασης

Σχετικό Παραστατικό

1ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

2ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

3ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

4ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

5ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία:

6ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

7ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

8ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

9ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

10ο Σέρβις
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία:

Α Π Ο Κ Ο Μ Μ Α  Π Ε Λ Α Τ Η

Αριθμός Εγγύησης

(Συμπληρώνεται από τον έμπορο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τ.Κ.

Τηλέφωνο

Α Π Ο Κ Ο Μ Μ Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Τύπος Συσκευής S/N Συσκευής Ημερομηνία Αγοράς Ημερομηνία Εγκατάστασης

Σχετικό Παραστατικό

Αριθμός Εγγύησης



ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ

Αριθμός Πελάτη 3101-0008

145 02 Aγ. Στέφανος

Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν  
από τον πελάτη και τα δύο μέρη.

Παρακαλούμε πολύ κόψτε το “απόκομμα για την εταιρία”  
και ταχυδρομήστε το δωρεάν στην εταιρία μας  

σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία αγοράς. 

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

1. Βλαβών προερχομένων από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου συνεργείου

2. Λανθασμένης εγκατάστασης, κακού χειρισμού ή και κακώσεων της συσκευής 

3. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις  
ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφόμενων ορίων λειτουργίας της συσκευής κ.λπ.) 

4. Κακής και ελλιπούς συντήρησης

5. Βλαβών προερχόμενων από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα  
της συσκευής και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) 

6. Εάν κοπεί ο ρευματολήπτης (φις) από το καλώδιο παροχής

Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό 
εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή 

του ελαττωματικού μέρους. Η εγγύηση δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσίας του συνεργείου επισκευής, αλλά μόνο την 
αντικατάσταση του εξαρτήματος με το αντίστοιχο ανταλλακτικό.

Η παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση του ανταλλακτικού καλύπτεται μόνο τους 2 πρώτους μήνες. 

Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η προληπτική συντήρηση της συσκευής τουλάχιστον 1 φορά ετησίως  
με έξοδα του αγοραστή. Περίοδος των προληπτικών συντηρήσεων από 1η Oκτωβρίου έως 31η Μαρτίου.  

Τα service και την τοποθέτηση θα πρέπει να παρέχουν εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρίας  
ή αντιπροσώπου που διενέργησε την πώληση και εγκατάσταση του μηχανήματος, με αδειούχους ψυκτικούς.  
Η ετήσια συντήρηση βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των εξουσιοδοτημένων συνεργείων.  

Σε περίπτωση που έστω για ένα έτος δεν έχει γίνει η τακτική συντήρηση, τότε η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει. 

Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. 

Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης.
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