
 

                                           ΕΓΓΥΗΣΗ   
 

 
Η εταιρεία Α.C.N. A.E.  σας ευχαριστεί, για την επιλογή και αγορά των 
κλιµατιστικών συσκευών που αντιπροσωπεύει. 
Με το παρόν έντυπο παρέχεται εγγύηση δύο (2) ΕΤΩΝ για όλα τα µέρη της 
µονάδας, από την ηµεροµηνία εξόδου της µονάδας από τις αποθήκες της 
εταιρείας (ηµεροµηνία αρχικής πώλησης). 
 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

1. Ισχύει για µηχανήµατα τα οποία πουλήθηκαν στην Ελλάδα από την ACN Α.Ε. 
2. Η εγγύηση καλύπτει µόνο την αντικατάσταση ελαττωµατικού µέρους της συσκευής 

(ανταλλακτικό) και όχι την τοποθέτηση ή τα έξοδα αποστολής.  
3.  Η αντικατάσταση ανταλλακτικού δεν παρατείνει το χρόνο εγγύησης του 

µηχανήµατος 
4. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες οι οποίες  οφείλονται σε λάθος χειρισµό, σε 

κακή τοποθέτηση, σε ελλειπή συντήρηση, σε κακή χρήση, σε ζηµίες λόγω τάσης 
διαφορετικής από την αναγραφόµενη, σε ασταθές ηλεκτρικό δίκτυο, σε λάθος 
χειρισµό, σε πάγωµα νερού ,σε κακή κυκλοφορία νερού,σε κακοτεχνία του 
εγκαταστάτη και σε ζηµιές από διαβρωτικό περιβάλλον (π.χ. παραθαλάσσιες 
περιοχές, περιοχές µε σκόνη κτλ). 

5. Ο πελάτης είναι υποχρεωµένος (αν κριθεί απαραίτητο) να µεταφέρει τη συσκευή 
για έλεγχο στα εργαστήρια της εταιρείας µας µε δική του χρέωση.  Η εγγύηση δεν 
ισχύει για οποιαδήποτε ζηµία προκύψει από την µεταφορά του µηχανήµατος. 

6. Θα πρέπει οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης του µηχανήµατος να 
γίνονται από συνεργείο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο συνεργείο  µε δαπάνη 
του αγοραστή και να αποδεικνύονται µε σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου, 
η δε εγγύηση του µηχανήµατος  ισχύει µε την προϋπόθεση της ετήσιας 
συντήρησης του µηχανήµατος, που αποδυκνείεται µε αποδείξεις παροχής 
υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης.  

7.  Για την εγκυρότητα της εγγύησης κρίνεται απαραίτητο για τον αγοραστή να 
φυλάξει το τιµολόγιο αγοράς ή την απόδειξη λιανικής καθώς και την ίδια την 
εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει µόνο εάν συµπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία και το 
απόκοµµα αποσταλεί στην εταιρεία εντός 30 ηµερών. 

8. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την καλή λειτουργία της συσκευής και όχι ζηµιές 
που πιθανώς προκληθούν απο την κακή λειτουργία της, διαφυγόντα κέρδη κ.ό.κ. 

9. To ασύρµατο ή  ενσύρµατο χειριστήριο, η περσίδα, και τα φίλτρα του 
µηχανήµατος δεν καλύπτονται στην εγγύηση γιατί θεωρούνται αναλώσιµα 
ανταλλακτικά    

10. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβληµάτων 
εγκατάστασης ή επίδειξη λειτουργίας ο πελάτης επιβαρύνεται µε τα έξοδα κίνησης 
και  µε το κόστος επίσκεψης του τεχνικού. 
 
Με τους όρους αυτής της εγγύησης η ACN δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για το 
κόστος εργασίας, η οποία θα αφορά στην αφαίρεση του ελαττωµατικού 
ανταλλακτικού, την επανεγκατάσταση  ή τα έξοδα αποστολής.  
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ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ AΠO TON ΠEΛATH ΣΤΗΝ A.C.N. A.E.  
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ…………………………………………………………. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………………………………………………………………… 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ…. ………………………………………………………………. 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ …………………………………………………………………………. 
SERIAL NUMBER …IN………………………OUT……………………………. 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤ/ΠΟΥ…………………………………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………………………………………………………….. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………………………………………………………………. 
Αποδέχοµαι τους όρους της εγγύησης και η συσκευή λειτουργεί κανονικά.  

  
                                                 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

 
 
 

                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

ΓΙΑ  TON ΠEΛATH  
 

ΟΝΟΜ/ΜΟ  ΑΓΟΡΑΣΤΗ…………………………………………………………. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………………………………………………………………. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ…. ………………………………………………………………  
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ………………………………………………………………………… 
SERIAL NUMBER ……IN…………………………OUT….…………………..… 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΝΤ/ΠΟΥ………………………………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………………………………………………………….. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………………………………………………………….. 
 
                         ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
 

1ο SERVICE     2o SERVICE 
 
 
         (ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ) 
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ΠΡΟΣ 
                              A.C.N. A.E. Σώρου 12 Μεταµόρφωση, Τ.Κ. 14452 

                             Τηλ. +30-2102820980 Fax +30-2102837124 
Email: info@acnklima.gr , www.acnklima.gr 



                                                                                                                                         
 


