
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
1.Η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη - τεχνικό. 
2.Η εγκατάσταση και η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  και τους σχετικούς κανόνες (standards) 
όπως αυτοί ορίζονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του λέβητα. 

3.Έναρξη λειτουργίας μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της KLIMATIKA καθώς και των ειδικά εκπαιδευμένων και 
εξουσιοδοτημένων εγκαταστατών - τεχνικών της. 

4.Επιβάλλεται η τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών αναφορικά με την συντήρηση και τον καθαρισμό του λέβητα από μέρος του 
χρήστη. 

5.Η εγγύηση του προϊόντος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς. 
6.Αναφορικά με τους λέβητες , δεξαμενές  και εναλλάκτες παρέχεται πενταετής εγγύηση για τα υλικά και την λειτουργία τους. 
Για τα ηλεκτρικά εξαρτήματα καθώς και τα άλλα κινητά μέρη-εξαρτήματα ισχύει εγγύηση δυο ετών. 

7.Η εγγύηση περιλαμβάνει τα έξοδα για την εργασία και τα υλικά (ανταλλακτικά) των τεχνικών της KLIMATIKA και των 
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. 
Εξαιρούνται φθαρτά υλικά όπως στεγανοποιήσεις, φίλτρα, συνδέσεις, σχάρες, προστατευτικά άνοδια κ.τ.λ. 

8.Εξαιρούνται από την εγγύηση υπαιτιότητες σε: 
 Έλλειψη νερού, αυξομειώσεις τάσεις ρεύματος, αύξηση πίεσης άνω του ανώτατου ορίου λειτουργίας, πάγος, φωτιά ή 

παρόμοια γεγονότα. 
 Κακομεταχείριση. 
 Βλάβη από λανθασμένο χειρισμό. 
 Έλλειψη καυσίμου, δηλ. αιτίες που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του λέβητα. 

9.Τροποποιήσεις και τυχόν επισκευές οφείλουν να γίνονται μόνο μέσω των τεχνικών-εγκαταστατών της  KLIMATIKA ή άλλων 
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. 

10.Επιβάλλεται η ετήσια συντήρηση του λέβητα από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρητή καυστήρων. 
 
 

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. 
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