
            Αγαπητέ πελάτη, 
 
                Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα του οίκου De Dietrich. 

Ως  αντιπρόσωποι  του κατασκευαστικού οίκου, σας χορηγούμε (5) ετή εγγύηση για τον επιτοίχιο λέβητα αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich NANEO PMC-Μ/ΜΙ…………..: 

 
Με s/n:……………………………………………………… 

 
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

1. Ύπαρξη της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του λέβητα. 
2. Η ισχύς της εγγύησης ορίζεται από την ημερομηνία αγοράς του λέβητα. 
3. Η ύπαρξη στην εγκατάσταση ερμαρίου προστασίας (αφορά εξωτερική τοποθέτηση), φίλτρου ιζημάτων 

(απολασπωτής δικτύου) και συσκευή σταθεροποίησης ηλεκτρικής τάσης. 
4. Διενέργεια ετήσιου service του λέβητα από εξουσιοδοτημένο συντηρητή αερίων καυσίμων της KLIMATIKA με 

έκδοση φύλλου ελέγχου. Για αναλυτικές χρεώσεις των υπηρεσιών απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σημείο πώλησης 
των προϊόντων De Dietrich.  

5. Αδικαιολόγητη ή άσκοπη απασχόληση των τεχνικών της KLIMATIKA επιβαρύνει τον καταναλωτή. 
6. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης με γνώμονα 

πάντα την άμεση εξυπηρέτηση του καταναλωτή. 
7. Οι παρόντες όροι εγγύησης δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, γραπτή ή 

προφορική. 
8. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
9. Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα θα πρέπει να έχει εκείνες τις φυσικοχημικές ιδιότητες  (Ph 7 - 9,5), οι οποίες δεν 

θα επιτρέπουν την διάβρωση του λέβητα ή και την στερεοποίηση των αλάτων του. 
 
 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

1. Βλάβες ή φθορές προερχόμενες από βίαιες ενέργειες, από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία περιλαμβανομένης 
        και τυχόν λανθασμένης ενέργειας κατά την τοποθέτηση ή συντήρηση του λέβητα. 
2. Βλάβες ή φθορές που συνέβησαν κατά την μεταφορά, αποθήκευση, κακή σύνδεση, πτώση, πυρκαγιά, πάγο ή άλλες  

εξωτερικές αιτίες. 
3. Την λανθασμένη τοποθέτηση ή και κακή ρύθμιση των οργάνων ελέγχου λειτουργίας, και τυχόν προελθούσης ζημιάς                 

εξ’ αυτού του λόγου. 
4. Η εγγύηση δεν ισχύει, εφόσον η εγκατάσταση έχει γίνει από μη αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό και 
        δεν πληροί τις νομοθετικές διατάξεις ασφαλείας για λέβητες παραγωγής ζεστού νερού. 

 
 
 
 

                                                    
                                 Στοιχεία εγκαταστάτη            Τόπος & ημερομηνία                                          O  καταναλωτής 

                       εγκατάστασης 
 
 

                  …………………………………………..                     …………………………..                          …………………………………. 



            Αγαπητέ πελάτη, 
 
                Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα του οίκου De Dietrich. 

Ως  αντιπρόσωποι  του κατασκευαστικού οίκου, σας χορηγούμε (2) ετή εγγύηση για τα ηλεκτρικά μέρη του επιτοίχιου λέβητα 
αερίου συμπύκνωσης De Dietrich NANEO PMC-M/MI………….., και (5) ετή εγγύηση για τον κορμό του λέβητα, 

 
Με s/n:……………………………………………………… 

 
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

1. Ύπαρξη της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του λέβητα. 
2. Η ισχύς της εγγύησης ορίζεται από την ημερομηνία αγοράς του λέβητα. 
3. Διενέργεια ετήσιου service του λέβητα από αδειούχο συντηρητή αερίων καυσίμων με έκδοση φύλλου ελέγχου.  
4. Αδικαιολόγητη ή άσκοπη απασχόληση των τεχνικών της KLIMATIKA επιβαρύνει τον καταναλωτή. 
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης με γνώμονα 

πάντα την άμεση εξυπηρέτηση του καταναλωτή. 
6. Οι παρόντες όροι εγγύησης δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, γραπτή ή 

προφορική. 
7. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
8. Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα θα πρέπει να έχει εκείνες τις φυσικοχημικές ιδιότητες  (Ph 7 - 9,5), οι οποίες δεν 

θα επιτρέπουν την διάβρωση του λέβητα ή και την στερεοποίηση των αλάτων του. 
 
 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

1. Βλάβες ή φθορές προερχόμενες από βίαιες ενέργειες, από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία περιλαμβανομένης 
        και τυχόν λανθασμένης ενέργειας κατά την τοποθέτηση ή συντήρηση του λέβητα. 
2. Βλάβες ή φθορές που συνέβησαν κατά την μεταφορά, αποθήκευση, κακή σύνδεση, πτώση, πυρκαγιά, πάγο ή άλλες  

εξωτερικές αιτίες. 
3. Την λανθασμένη τοποθέτηση ή και κακή ρύθμιση των οργάνων ελέγχου λειτουργίας, και τυχόν προελθούσης ζημιάς                 

εξ’ αυτού του λόγου. 
4. Η εγγύηση δεν ισχύει, εφόσον η εγκατάσταση έχει γίνει από μη αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό και 
        δεν πληροί τις νομοθετικές διατάξεις ασφαλείας για λέβητες παραγωγής ζεστού νερού. 

 
 
 
 

                                                    
                                 Στοιχεία εγκαταστάτη            Τόπος & ημερομηνία                                          O  καταναλωτής 

                       εγκατάστασης 
 
 

                  …………………………………………..                     …………………………..                          …………………………………. 
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