
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ευχαριστούμε για τη προτίμηση που δείξατε στα προϊόντα μας. Η                         βεβαιώνει ότι οι
συσκευές της είναι αποκλειστικά Ελληνικής Κατασκευής και σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ
ως προς τυην ασφαλή τους λειτουργία ώστε να φέρουν την σήμανση CE. Εάν μέσα στα χρονικά
πλαίσια της εγγύησης παρουσιαστεί βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή 
κατασκευαστικό σφάλμα τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών αναλαμβάνουν την επισκευή της
συσκευής σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πίσω σελίδα.
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Την ηλεκτρική αντίσταση και τον θερμοστάτη μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την
    ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
2. Βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, όπως θεομηνίες, παγετούς, σεισμούς καθώς
    επίσης από εσφαλμένους χειρισμούς, κακή εγκατασταση ηλεκτρική ή υδραυλική
    (η εγκατάσταση γίνεται από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και πτυχιούχο υδραυλικό
    εγκαταστάτη).
3. Τον έλεγχο από τεχνικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία.
4. Διαρροές από τη βαλβίδα ασφαλείας ( ο ΕΛΟΤ προβλέπει τοποθέτηση αποστραγγιστικής
    διάταξης)
5. Εάν δεν έχει αποστάλει πλήρως συμπληρωμένο το απόκομμα της εγγύησης.
6. Εάν ανά διετία δεν γίνεται service της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Απαραίτητη η τοποθέτηση δοχείου διαστολής στην είσοδο του νερού δικτύου στα Boilers
    150 Lt και άνω.
2. Η τοποθέτηση δοχείου διαστολής εάν υπάρχει διαρροή από την βαλβίδα ασφαλείας. 
3. Οι δαπάνες μεταφοράς και αποσχολουμένου προσωπικού βαρύνουν τον αγοραστή.
4. Η διάρκεια της εγγύησης δεν ανανεώνεται χρονικά μετά από οποιαδήποτε επισκεύη.

Αφού συμπληρώστε προσεκτικά τα στοιχεία σας αποστείλατε το απόκομμα της εγγύησης
στη διεύθυνση που αναγράφεται και φυλάξτε το απόλοιπο απόκομμα που είναι η
πιστοποίηση της εγγύησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Ενεργειακή Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία
Ολύμπου 29, Καλοχώρι Τ.Κ. 570 09

Τηλ: 2310 570 757, Fax: 2310 570758
e-mail: ecosystemtsaki@gmai.com
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