
 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παξνύζα εγγύεζε ηζρύεη γηα πεξίνδν δώδεθα (12) κελώλ από ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο αληιίαο 

θαη θαιύπηεη κόλνλ ειαηηώκαηα ηνπ πιηθνύ ή ηεο θαηαζθεπήο ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγπήζεωο θαη δελ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ή αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε 

εθπιήξωζε ηεο ππνρξεώζεωο ηεο πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα εγγύεζε, ε Δ.Β.Α.Θ. έρεη ην 

εθιεθηηθό δηθαίωκα είηε λα επηζθεπάζεη είηε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αληιία, ρωξίο θακία επηβάξπλζε 

ηνπ πειάηε. 

 

Η παξνύζα εγγύεζε δελ θαιύπηεη αληιίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αληηθαλνληθά ή έρνπλ ππνζηεί 

βιάβε από αηύρεκα ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί αληηθαλνληθά ή έρνπλ επηζθεπαζζεί, κεηαηξαπεί ή 

ηξνπνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ηωλ νδεγηώλ ρξήζεωο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο όια ηα έμνδα επηζθεπήο, 

βαξύλνπλ ηνλ πειάηε. 

 

Γηα λα εθαξκνζζεί ε παξνύζα εγγύεζε απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη ζε θάζε πεξίπηωζε ην ηηκνιόγην 

αγνξάο θαζώο θαη ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξωζεί πιήξωο κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πειάηε, λα ζθξαγηζζεί θαη λα ππνγξαθεί από ηελ εηαηξεία ή ηνλ πωιεηή, ν νπνίνο 

ππνρξενύηαη κέζα ζε 15 εκέξεο λα ζηείιεη αληίγξαθν ηεο εγγύεζεο ζην εξγνζηάζην. ε αληίζεηε 

πεξίπηωζε ε εγγύεζε δελ έρεη θακία ηζρύ θαη ην εξγνζηάζην νπδεκία επζύλε θέξεη. 

 

Η θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο εγγύεζεο, αληηθαηάζηαζε ηεο αληιίαο, ζπλεπηθέξεη αλαλέωζε ηεο 

πεξηόδνπ εγγύεζεο. Διαηηωκαηηθέο αληιίεο πνπ αληηθαζίζηαληαη παξακέλνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηεο 

Δ.Β.Α.Θ. ελώ ζε πεξίπηωζε επηζθεπήο ηεο αληιίαο, ε εγγύεζε εμαθνινπζεί λα ηζρύεη γηα ην ρξνληθό 
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δηάζηεκα, πνπ απνκέλεη κέρξη λα ζπκπιεξωζνύλ νη δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο 

ηεο αληιίαο. 

 

Δθηόο ηωλ όζωλ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εγγύεζε, ε Δ.Β.Α.Θ νπδεκία άιιε ππέρεη επζύλε ή 

ππνρξέωζε απέλαληη ζηνλ Πειάηε. Η Δ.Β.Α.Θ. δελ επζύλεηαη γηα ηηο ηπρόλ παξεπόκελεο έκκεζεο ή 

απνζεηηθέο δεκηέο ηνπ Πειάηε νύηε γηα ην ηπρόλ δηαθπγόλ θέξδνο ηνπ ή ηηο δαπάλεο ζπλεπεία 

απνζηέξεζεο ηεο ρξήζεο ηεο αληιίαο. 

Πιστοποιητικό Εγγύησης 

 

Με ηελ παξνύζα ν θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάηω: 

 

ΣΤΠΟ:  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΡΑ:  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ:  

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: 

(ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

Η παξνύζα εγγύεζε ηζρύεη γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

Η παξνύζα εγγύεζε παύεη λα έρεη ηζρύ εθ’ όζνλ: 

 Ο εμνπιηζκόο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ρξήζε δηαθνξεηηθή από εθείλε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη. 

 Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε κε νξζό ηερληθώο ηξόπν εγθαηάζηαζεο. 

 Γελ έγηλε ρξήζε βάζε ηωλ ηερληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 Πξνμελήζεθαλ δεκίεο από ιαλζαζκέλε ρξήζε. 


