
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  :  12o  χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  -  Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ
   Τηλ  :  2310.476.277  ( 7  γραμμές )
   Fax  :  2310.476.177  Για  να  ισχύει  η  παρούσα  εγγύηση  θα  πρέπει  να  :
 ΑΘΗΝΑ  :  Αγίου  Ιωάννου  θεολόγου  44  α.  Να  είναι  συμπληρωμένη  από  τον  αγοραστή  και  σφραγισμένη  από  τον  αντι- 
   Τηλ  :  210.24.09.690 - 5  πρόσωπο  με  την  ημερομηνία  αγοράς  της  συσκευής  ή  με  το  αποδεικτικό  αγοράς.
   Fax  :  210.24.09.695  β.  Η  σύνδεση  και  η  τοποθέτηση  του  ηλιακού  θερμοσίφωνα  θα  πρέπει  να  γίνει

 από  αδειούχο  τεχνικό  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς.

 Η  εταιρεία  μας,  σας  ευχαριστεί  για  την  προτίμησή  σας  και  σας  εγγυάται  την   Με  την  εγγύηση  αυτή  η  εταιρείας  μας  καλύπτει  βλάβες  οι  οποίες  οφείλονται    
 καλή  λειτουργία  του.   σε  εργοστασιακό  σφάλμα. Σε  καμία  περίπτωση  η  εταιρεία  μας  δεν  καλύπτει  

 το  κόστος  εργασίας  και  τα  έξοδα  μεταφοράς.

 Η  εταιρεία  μας  δεν  καλύπτει  βλάβες  οι  οποίες  προήλθαν  από  :
   α.  Από  την  κακή  σύνδεση  από  μη  αδειούχο  τεχνικό.
   β.  Αναλώσιμα  υλικά  όπως  το  ανόδιο  και  ηλεκτρική  αντίσταση.
   γ.  Από  εξωτερικές  συσμενείς  καιρικές  συνθήκες  όπως  θεομηνίες.
   δ.  Από  την  έλλειψη  νερού  και  αντιψυκτικού  υγρού.
   ε.  Από  παράλειψη  των  υποχρεωτικών  Service  ανά  έτος  από  αδειούχο  τεχνικό.

   ΠΡΟΣΟΧΗ  :   Η  βαλβίδα  ασφαλείας  έχει  προορισμό  να  ανοίγει  σε  περιπτώσεις
έκτακτης  αύξησης  της  πίεσης.  Θα  πρέπει  να  παίρνονται  όλα  τα 
μέτρα  ασφαλείας  ώστε  σε  περίπτωση  διαρροής  να  είναι  δυνατή
η  αποχέτευση.  Η  εταιρεία  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθήνη  για  

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  : ζημίες  που  θα  προκληθούν  από  ενδεχόμενη  διαρροή.

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  :

 ΠΟΛΗ  :

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :

 ΤΥΠΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ  :

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ   ΑΓΟΡΑΣ  :

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ  :

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για  την  συλλεκτική  επιφάνεια  των  ηλιακών. Εγγύηση  5  Ετων.

Για  τα  boiler  των  ηλιακών Εγγύηση  5  Ετων.

Για  όλα  τα  ηλεκτρικά  μέρη  των  συσκευών. Εγγύηση  1  Ετων.

Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ∆ΕΝ  ΚΑΛΥΠΤΕΙ  ΤΥΧΟΝ  ΘΡΑΥΣΗ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΟΡΟΙ   ΕΓΓΥΗΣΗΣ

SERVICE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

2

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ
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ΓΡΑΠΤΗ   ΕΓΓΥΗΣΗ
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