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ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ NORDSTAR 

ΑΦΟΡΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα NORDSTAR είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών ή οφειλόμενα σε ανθρώπινη 

εργασία.  

Οι εταιρείες «ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε. & ΜΕΤΑΛΙΚΑ Α.Ε.», εισαγωγείς των ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού Nordstar, με 

έδρα στο Αιγάλεω, Πέτρου Ράλλη 42 & στο 12ο χλμ. ΠΕΟ Θεσ/νίκης – Κιλκίς αντίστοιχα, (εφ’ εξής «Nordstar») σας  
παρέχουν εγγύηση 3 (τριών) ετών υπό τους κάτωθι όρους:  

1. Η παρούσα εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία εγκατάστασης των ημικεντρικών κλιματιστικών ή το 

αργότερο 90 ημέρες από την τιμολόγηση του εισαγωγέα. 

 

2. Η κάθε εγγύηση καλύπτει ένα μόνο μηχάνημα, αν είναι διαιρούμενο το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος 

για μηχανήματα τα οποία πουλήθηκαν στην Ελλάδα από την METALICA Α.Ε. για ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

3. Για εγκατάσταση η οποία πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό (ψυκτικό) με τα κατάλληλα 

εργαλεία και με βάση τα τεχνικά έντυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς τροποποιήσεις στη 

συνδεσμολογία ή σε εξαρτήματα της συσκευής. 

 

4. Για βλάβες οι οποίες δεν οφείλονται σε κακή τοποθέτηση, σε λάθος χειρισμό, σε κακή χρήση, σε ελλιπή 

συντήρηση, σε σύνδεση με τάση ή παροχή ισχύος διαφορετική από την οριζόμενη, μεταβολές τάσεως της ΔΕΗ, 

καθώς και σε ζημιές από διαβρωτικό περιβάλλον, (π.χ. παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές με έντονη σκόνη 

κλπ.) 

 

5. Για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών για τον συμπιεστή και για όλα τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας, εφόσον γίνεται 

η ετήσια συντήρηση της μονάδας από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό. 

 

6. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε 

ελαττωματικό εξάρτημα.  

 

7. Σε περίπτωση τοποθέτησης εξαρτήματος / ανταλλακτικού, σε αντικατάσταση άλλου, τότε αυτό καλύπτεται από 

την εγγύηση του 1 (ενός) έτους.  

 

8. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του 

ελαττωματικού μέρους.  

 

9. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η προληπτική συντήρηση της συσκευής τουλάχιστον 1 φορά 

ετησίως με έξοδα του αγοραστή.   

 

10. Τα service και την τοποθέτηση θα πρέπει να παρέχουν εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρίας ή αντιπροσώπου 

που διενήργησε την πώληση και την εγκατάσταση του μηχανήματος, με αδειούχος ψυκτικούς. Η ετήσια 

συντήρηση βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των εξουσιοδοτημένων συνεργείων.  
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11. Σε περίπτωση που έστω για ένα έτος δεν έχει γίνει η τακτική συντήρηση, τότε η παρούσα εγγύηση παύει να 

ισχύει. Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση 

της.  

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει:  

 

1. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης (service), η οποία προβλέπεται να γίνεται και αποτελεί μέριμνα του κατόχου.  

2. Την παροχή υπηρεσίας του συνεργείου επισκευής.  

3. Την μεταφορά του προϊόντος η οποία έγινε από τον ίδιο τον αγοραστή.  

4. Τις εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για την ασφαλή πρόσβαση στο μηχάνημα (σκαλωσιές – ανυψωτικά). 

5. Ζημίες που έχουν προκληθεί από αμέλεια στο χειριστήριο.   

 

Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τον κάτοχο της συσκευής.  

Η ευθύνη της εγγυήτριας εταιρίας περιορίζεται αυστηρά και μόνο στη λειτουργία του εγγυημένου προϊόντος και δεν 

αναφέρεται στην κάθε είδους χρήση ή εκμετάλλευση του, κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε 

απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση ή επακόλουθη), η οποία θα παρέχεται από την οικονομική ή άλλη χρήση ή 

εκμετάλλευση του μηχανήματος (απώλεια εισοδήματος, κλπ). Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο 

και τον τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της.  

Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου 

λιανικής πώλησης.  

 

1ος ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

1ο Σέρβις                                     

Υπογραφή / Σφραγίδα 

2ο Σέρβις                                    

Υπογραφή / Σφραγίδα 

 

 

 

 
Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία:  

 

 Στοιχεία Πελάτη Στοιχεία Εμπόρου 

Επώνυμο:                  

Όνομα:                 

Διεύθυνση:                  

Τηλέφωνο:                  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
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