
 

      
Αγαπητέ πελάτη,    
                                                                                                                    
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα του οίκου CHAPPEE. 
Ως  αντιπρόσωποι  του κατασκευαστικού οίκου σας χορηγούμε εγγύηση (10) δέκα ετών για τα μηχανικά 
μέρη και (2) ετών για τα ηλεκτρολογικά μέρη, η οποία καλύπτει τον:  
 

Λέβητας EDENA:……………….………… 
 

S/N:……………..................…………….. 

 

 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ  ΔΕΝ  ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

1. Βλάβες ή φθορές προερχόμενες από βίαιες ενέργειες, από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία 
περιλαμβανομένου και της περίπτωσης λανθασμένης ενέργειας, κατά την τοποθέτηση ή συντήρηση. 

2. Βλάβες ή φθορές που συνέβησαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, κακή σύνδεση ,πτώση, πυρκαγιά, 
πάγο ή άλλες εξωτερικές αιτίες. 

3. Την λανθασμένη τοποθέτηση ή και κακή ρύθμιση των οργάνων ελέγχου λειτουργίας του, και της 
τυχόν προελθούσης ζημιάς εξ αυτού του λόγου. 

4. Η εγγύηση δεν ισχύει, εφόσον η εγκατάσταση έχει γίνει από μή αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό 
και δεν πληροί τις νομοθετικές διατάξεις ασφαλείας για λέβητες παραγωγής ζεστού νερού. 

5. Την έλλειψη μέρους ή και του συνόλου των μέτρων ασφαλείας, όπως μειωτή πιέσεως ,δοχείο 
διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας. Την απουσία ανοδίου μαγνησίου , για το οποίο συνίσταται ο 
περιοδικός  έλεγχος και επιβάλλεται η αλλαγή της ράβδου ,αν αυτή έχει «φαγωθεί». 

6. Το νερό το οποίο τροφοδοτούνται οι θερμαντήρες (‘φέτες’ λέβητα)  θα πρέπει να έχει τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες, οι οποίες δεν θα του επιτρέπουν είτε να διαβρώνει τον λέβητα είτε να 
στερεοποιεί τα άλατα του. 

 
 
 

Τα έξοδα της μετάβασης των τεχνικών  μας, εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας μας δεν 
καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση  
Αδικαιολόγητη απασχόληση των τεχνικών της εταιρείας, βαρύνει τον πελάτη. 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο αποκατάστασης 
της βλάβης. 
Οι παρόντες όροι εγγύησης δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν από οποιαδήποτε  άλλη συμφωνία , 
γραπτή ή προφορική. 
Για κάθε διάφορα που τυχόν προκύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 



 
 

 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή ΤΟ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΓΟΡΑΣ KAI NA ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 
 

 
Στοιχεία τοπικού   Τόπος & Ημερομηνία 

      Αντιπροσώπου            Εγκατάστασης 
 
 
 
 

    …………………..        ………………………   


