
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BENTONE
 Η εταιρεία Themovent Hellas A.E. παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών σε όλους τους τύπους πιεστικών καυστήρων 
πετρελαίου Bentone, όπου η εφαρμογή τους είναι για οικιακή χρήση. Στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας ενός (1) έτους.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1.Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τους καυστήρες αερίου Bentone που έχουν αγοραστεί απο 1 Μαρτίου 2014 και μετά.
2.Η εγγύηση ισχύει για τον αρχικό αγοραστή από την ημερομηνία αγοράς.
3.Η εγγύηση ισχύει και αφορά ελαττώματα ή βλάβες που αποδεδειγμένα οφείλονται στην κατασκευή ή στα υλικά κατασκευής του καυστήρα και όχι 
στα αναλώσιμα εξαρτήματα όπως ακίδες κ.α.
4.Η εγκατάσταση, η ρύθμιση και η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου Bentone, εκτελείται από αδειούχο εγκαταστάτη τεχνικό αερίων καυσίμων, 
πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς εγκαταστάσεων φυσικού αερίου καθώς επίσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και οδηγίες που ορίζει ο κατασκευαστής.
5.Τυχόν ζημίες κατά την μεταφορά, την ενδεχόμενη αποθήκευση του καυστήρα πετρελαίου αερίου, μέχρι την εγκατάστασή του, ουδεμία ευθύνη 
φέρει η Thermovent Hellas A.E.
6.Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες ή βλάβες του καυστήρα που οφείλονται ή προκαλούνται από λάθος επιλογή, ασυμβατότητα λέβητα, 
λανθασμένη εγκατάσταση ή ρύθμση, λανθασμένη εγκατάσταση ή σύστημα απαγωγής καυσαερίων.
7.Βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από πλήγμα νερού, δυσλειτουργίας ηλεκτρικής παροχής ή  εσφαλμένης τροφοδοσίας φυσικού καυσίμου ή μη 
εξουσιοδοτημένης επέμβασης στον καυστήρα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
8.Επιβάλλεται η ετήσια συντήρηση του καυστήρα από αδειούχο τεχνικό αερίων καυσίμων και η προσκόμιση  των ετήσιων φύλλων έλεγχου σε 
περίπτωση βλάβης.
9.Για πιθανά προβλήματα δυσλειτουργίας, ασφάλειας ή απόδοσης του συστήματος της εγκατάστασης θέρμανσης που οφείλονται στον λέβητα ή 
στον εξοπλισμό του λεβητοστασίου, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
10.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει και να καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο αποκατάστασης της βλάβης καθώς και  για τυχόν έξοδα 
μετάβασης ή εργασίας του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
11.Για την ισχύ της εγγύησης πρέπει να χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά ΒΕΝΤΟΝΕ.
12.Η ισχύς της παρούσας εγγύησης δεν ανανεώνεται σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικών ή επισκευής του καυστήρα. Στα ανταλλακτικά 
αντικατάστασης του καυστήρα, αυτόματου καύσης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.
13.Για την ισχύ της εγγύησης πρέπει η εταιρεία να λάβει συμπληρωμένη την παρούσα κάρτα εγγύησης μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου ή της 
απόδειξης λιανικών συναλλαγών  εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία αγοράς.

Thermovent

Κάρτα Εγγύησης
Καυστήρας πετρελαίου

Παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την παρούσα κάρτα εγγύησης στην Thermovent Hellas A.E. Αλίμου & Μεταξά 5, 17455 Άλιμος Αττικής, fax: 2109816211, email: info@thermovent.gr  

Στοιχεία αγοραστή

Όνομα:

Διεύθυνση: Πόλη:

Τηλέφωνο: e-mail:

Στοιχεία αγοράς

Τύπος καυστήρα:

Σειριακός αριθμός: Έτος κατασκευής:

Κατάστημα αγοράς:

Ημερομηνία αγοράς:

Στοιχεία εγκαταστάτη

Όνομα:

Τηλέφωνο: Αριθμός Αδείας:


