
 

ΗΛΙΑΚΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ – ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

26ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών. 19600 Μάνδρα. Αττική 

ΤΗΛ. 210-5555523 

www.thermicsol.com info@thermicsol.com 

 

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή που δείξατε στο προϊόν μας. Η εταιρία μας σας εγγυάται την καλή λειτουργία 
της συσκευή σας για πέντε έτη από την ημέρα αγοράς. Εάν μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο παρουσιάσει βλάβη 
που οφείλεται σε ελλαττωματικό εξάρτημα ή κατασκευαστικό σφάλμα, τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών θα 
επισκευάσουν τη συσκευή αυτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη πίσω πλευρά του εντύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΕΤΩΝ 

Στοιχεία αγοραστή 

 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Διεύθυνση:  

Πόλη : 

Τ.Κ : 

Τηλ.: 

Kωδ.Πελάτη :  

Στοιχεία Εγκαταστάτη 

Ημερομηνία εγκατάστασης: 

Όνομα εγκαταστάτη: 

Τηλ. Εγκαταστάτη: 

Υπογραφή Εγκαταστάτη 

Ημερομηνία Αγοράς :  

Τύπος Συσκευής :  

Σειριακοί αριθμοί (Serial numbers) 
 

Συλλέκτης/ες:    Δοχείο:     

http://www.thermicsol.com/
mailto:info@thermicsol.com


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση τα χαρακτηριστικά του νερού πρέπει να είναι τα εξής : 

 Δείκτη Κορεσμού (Langelier) : LSI >0,1 

 Δείκτη Διαβρωτικότητας (C.I.) : 0,5 < C.I. < 3 

 Όπου C.I. = 
𝑐(𝐶𝐼)+𝑐(𝑁𝑂3)−2𝑐(𝑆𝑂4

−2)

𝑐(𝐻𝐶𝑂3)
 και c(𝐻𝐶𝑂3)>= 2,0 mmol/l 

Στην περίπτωση αυτή το μαγνήσιο πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον ανά διετία.  

 Εάν C.I. >3, τότε η εγγύηση ισχύει για 2 έτη, με την προϋπόθεση ότι το μαγνήσιο αντικαθίσταται ετησίως 

 Για INOX δοχεία νερού : Η εγγύηση ισχύει εφόσον το χρησιμοποιούμενο νερό έχει συγκέντρωση χλωριόντων 200 mg/l maximum (c(CL-

)<200mg/l) 

 Εάν το νερό του δικτύου ύδρευσης έχει σκληρότητα από 3 εώς 5 Γερμανικούς βαθμούς (ή από 54 ως 90 m/lt CaCO3) συνίσταται η 

τοποθέτηση συσκευής αποσκλήρυνσης νερού για την αποφυγή επικαθήσεων αλάτων. Εάν η σκληρότητά του νερού είναι μεγαλύτερη 

των 5 Γερμανικών βαθμών (90 mg/lt CaCO3) τότε η τοποθέτηση της αναφερόμενης συσκευής είναι υποχρεωτική.  

Η εγγύηση δεν καλύπτει: 

1. Την αντίσταση και τον θερμοστάτη πέραν του ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς. 

2. Βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, θεομηνίες, παγετούς, σεισμούς. 

3. Φθορές σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού χρήσης. 

4. Εξωτερικούς παράγοντες (κλοπή, πυρκαγιά, κλπ.) 

5. Ζημιές και βλάβες προερχόμενες από κακόβουλες ενέργειες. 

6. Ζημιές και βλάβες όταν η πίεση δικτύου ξεπερνά τις 4 atm και δεν έχει τοποθετηθεί μειωτής πίεσης και δοχείο διαστολής. 

7. Ζημιές και βλάβες οφειλόμενες σε παράλειψη ή/και ελλιπούς σύνδεσης του καλωδίου της γείωσης. Η συσκευές πρέπει να γειώνονται 

σε κάθε περίπτωση (ακόμη και όταν ΔΕΝ συνδέονται σε παροχή ρεύματος). 

8. Ζημιές και βλάβες από επικάθηση αλάτων και χωμάτων στο συλλέκτη 

9. Βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό, κακή εγκατάσταση, λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση. 

10. Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί ή έχει ελεγχθεί από τεχνικό εκτός της εταιρίας και εκτός των επίσημων συνεργατών της εταιρίας.  

11. Ζημιές και βλάβες (στη συσκευή ή/και δευτερεύουσες) οφειλόμενες σε εκτόνωση από βαλβίδα/ες ασφαλείας του θερμοσίφωνα. 

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η εκτόνωση της βαλβίδας δεν τρέχει πάνω στη συσκευή ή σε άλλο χώρο (κλειστό ή ανοικτό) που μπορεί 

να προκαλέσει βλάβη. 

12. Οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται στον κατασκευαστή, όπως επίσης και ζημιές που ενδεχομένως να προκληθούν σε έτερα 

περιουσιακά στοιχεία.  

13. Παράβλεψη των προβλεπόμενων περιοδικών συντηρήσεων (service) της συσκευής. Συμβουλευθείτε την εταιρεία ή τους 

εξουσιοδοτημένους διανομείς για το πρόγραμμα συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση και για όλα τα προϊόντα μας το μέγιστο ανά διετία.   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (SERVICE) ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE) ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ 

ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Α. Η διάρκεια της εγγύησης δεν ανανεώνεται χρονικά κατόπιν οποιασδήποτε επισκευής.  

Β. Σε περίπτωση βλάβης η αποστολή για την επισκευή στην έδρα γίνεται με φροντίδα του αγοραστή 

Γ. Οι δαπάνες μεταφοράς και απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν τον αγοραστή.  

 

 

 

Φυλάξτε το παρόν έντυπο εγγύησης 

Ημερομηνία Αγοράς :  

 Ημερομηνία Στοιχεία-Υπογραφή τεχνικού 

1ο service   

2ο service   

3ο service   

 

φδ 

 Ημερομηνία Στοιχεία-Υπογραφή τεχνικού 

4ο service   

5ο service   

6ο service   

 


