
ΟΝΟΜ/ΝΟ : .......................................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...................................................................................................................................................................................

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ : ......./......./20......

ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ : 120lt (     ) 150lt (     ) 200lt (     ) 250lt (     ) 300lt (     ) 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΔΙΠΛΗΣ (     ) ΤΡΙΠΛΗΣ (     )  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ : (      )

ΕΤΟΣ 1Ο

                                          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΤΟΣ 2Ο

                                          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΤΟΣ 3Ο

                                          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΤΟΣ 4Ο

                                          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΤΟΣ 5Ο

                                          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ SERVICE : ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΔΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ : ............................................................................................................................................................................

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε ζημιά που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελλάτωμα, υποχρεώνοντας την εταιρία 
δια μέσου των αντιπροσώπων της στην άμεση αποκατάσταση αυτής. Η εργασία αποκατάστασης της ζημιάς δεν 
καλύπτεται απο την εγγύηση.
- Η τοποθέτηση και η σύνδεση του ηλιακού θα πρέπει να γίνεται μόνο απο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Η συντήρηση του ηλιακού προβλέπει καθάρισμα της εσωτερικής επιφάνειας του μπόιλερ, καθώς και έλεγχο  του 
υαλοκράματος, την αντικατάσταση του ανοδίου, έλεγχο της αντίστασης, του θερμοστάτη και της βαλβίδας ασφαλείας.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται απο θεομηνίες, παγετούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους καθώς και 
απαιτήσεις τρίτων οι οποίες προκύπτουν απο τυχόν ζημιές που οφείλονται σε βλάβη του ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Η προδιαγραφή της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείτα για το ηλιακό δεν πρέπει να είνα κατώτερη απο το 
πόσιμο νερό.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μένει το μπόιλερ χωρίς γείωση ακόμη και όταν δεν έχει συνδεθεί με παροχή 
ρεύματος.
- Για την καλύτερη απόδοση του ηλιακού μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τους συλλέκτες ανα τακτά χρονικά διαστήματα, 
καθώς και κατά τους θερινούς μήνες να καλύπτετε με ηλιοστόπ τους συλλέκτες εάν δεν καταναλώνετε νερό (πχ σε 
εξοχικές κατοικίες).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παροχή κακής ποιότητας νερού στην είσοδο του μπόιλερ μπορεί να δημιουργήσει άλατα και να  οδηγήσει σε 
φράξιμο της βαλβίδας ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτη το μπόιλερ παραμένει απροστάτευτο σε θερμοκρασία πάνω 
απο 95 οC και πίεση λειτουργίας πάνω απο 10 bar.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

S/N : ΜΠΟΙΛΕΡ                                                         
5 ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ : 1,50τ.μ (   ) 2,00τ.μ (   ) 2,30τ.μ (   ) 2,50τ.μ (   ) 2,75τ.μ (   ) 3,00τ.μ (   )

S/N : ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                                         
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ


