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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ 
 

ARISTON THERMO GROUP  Σας γνωστοποιούμε ότι ο 
καταναλωτής είναι κάτοχος των δικαιωμάτων που 
προβλέπει ο αστικός κώδικας. Η παρούσα εγγύηση 
δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα. 

 
 Η παρούσα εγγύηση, που παρέχεται από την Ariston 
Thermo S.p.A., με έδρα το Fabriano (AN), Viale A. Merloni 
αρ. 45, ισχύει αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο 
και αφορά σε όλα τα εξαρτήματα του λέβητα και καλύπτει 
κατ’ επέκταση την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση 
οποιουδήποτε μέρους της συσκευής που θα παρουσιάσει 
εργοστασιακό ελάττωμα στην περίπτωση που: 
-το ελάττωμα παρουσιαστεί εντός 2 ΕΤΩΝ από την 
ημερομηνία ενεργοποίησης της εγγύησης του λέβητα και 
αναφερθεί από τον χρήστη σε ένα Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης εντός 2 μηνών από την ανακάλυψή του 
-αναγνωρίστηκε ως τέτοιο από ένα Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης της Chaffoteaux 
 

Ο καταναλωτής δεν υποχρεώνεται σε κανένα κόστος ή 

έξοδα για τις επεμβάσεις του πιστοποιημένου Κέντρου 

Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Chaffoteaux Thermo S.p.A. 

στην περίπτωση που ισχύει η εγγύηση. Για να 

ενεργοποιήσετε την εγγύηση του λέβητα είναι απαραίτητο 

να επικοινωνήσετε με το Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης 

μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης του 

λέβητα. 

Για το πιο κοντινό σας πιστοποιημένο Κέντρο Τεχνικής 

Εξυπηρέτησης θα καλέσετε στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης 

στο νούμερο 801 11 690 690 ή θα ανατρέξετε στις 

ιστοσελίδες www.mtg.com.gr ή www.chaffoteaux.gr. 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών 
801 11 690 690 

 
Αφού το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Chaffoteaux 
πιστοποιήσει την καλή λειτουργία του λέβητα θα σας 
προμηθεύσει με όλες τις πληροφορίες για τη σωστή 
χρήση, δίνοντάς σας αντίγραφο που πιστοποιεί την 
ενεργοποίηση της εγγύησης που προβλέπεται και πρέπει 
να φέρει την υπογραφή του χρήστη. 
Η παρούσα εγγύηση είναι έγκυρη σε περίπτωση που: 
- Ο λέβητας είναι εγκατεστημένος σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και με τις περιγραφές που 
εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και 
συντήρησης του προϊόντος από εξειδικευμένο 
προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

- Το έγγραφο που αποδεικνύει την εγγύηση είναι 
συμπληρωμένο αποκλειστικά από Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης της Chaffoteaux σε περίπτωση 
μελλοντικών επεμβάσεων 
 

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που: 
- Η εγκατάσταση δεν ανταποκρίνεται στους ισχύοντες    
  κανονισμούς και στις διατάξεις που εμπεριέχονται στο   
  εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του  
  λέβητα 
- Ελαττωμάτων οφειλόμενα στην έλλειψη ή στην  
  εσφαλμένη συντήρηση του λέβητα 
- Ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων που δεν  
  συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς που   
  διέπουν τον τομέα της θέρμανσης 
- Ζημιών που προκλήθηκαν από περιβαλλοντικές ή   
  κλιματικές μεταβολές συνθηκών ή άλλης φύσεως που  
  δεν συμπεριλαμβάνονται εργοστασιακά ελαττώματα  
- Ζημιών που προκλήθηκαν από φαινόμενα διάβρωσης ή  
  από συνηθισμένες αποθέσεις της εγκατάστασης 
- Ζημιών που προκλήθηκαν από τεχνικό προσωπικό μη  

 
  πιστοποιημένο από την Ariston Thermo S.p.A ή από την   
  απουσία χρήσης αυθεντικών ανταλλακτικών 
- ακατάλληλης χρήσης ή αγνόησης των προειδοποιήσεων  
  και των οδηγιών για τη σωστή λειτουργία όπως αυτή   
  περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και  
  συντήρησης του προϊόντος  

 

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης  της 

Chaffoteaux που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση με 

την εγγύηση σε ισχύ, θα προβεί στην αντικατάσταση του 

ελαττωματικού εξαρτήματος του προϊόντος στον τόπο 

επισκευής, εκτός και αν η επισκευή κρίνεται από το ίδιο το 

Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Chaffoteaux αδύνατη 

ή εξαιρετικά δαπανηρή. 
 
Η Ariston Thermo S.p.A. δεν είναι υπεύθυνη για 
ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκλήθηκαν άμεσα ή 
έμμεσα σε άτομα, αντικείμενα ή κατοικίδια  συνέπεια μη 
προσεκτικής παρατήρησης των υποδείξεων ασφαλείας 
που εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης 
και συντήρησης του προϊόντος και της σχετικής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εγκατάσταση και την συντήρηση της 
συσκευής. 

Η παρούσα εγγύηση αφορά αποκλειστικά στον λέβητα.  
Καμία ευθύνη δεν βαρύνει το πιστοποιημένο Κέντρο 
Τεχνικής Εξυπηρέτησης για προβλήματα που 
προέρχονται από μια εγκατάσταση του προϊόντος που δεν 
συμμορφώνεται με του κανονισμούς που διέπουν τα υλικά 
και τις διατάξεις του εγχειριδίου εγκατάστασης, χρήσης και 
συντήρησης του λέβητα.  
 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ARISTON THERMO GROUP 
 

ΠΡΟΪΟΝ  ΕΚΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  

ΔΟΧΕΙΟ –  

ΣΥΣΤΗΜΑ  

(ΧΡΟΝΙΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  

+ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ  

 (ΧΡΟΝΙΑ) 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ  

ΑΕΡΙΟΥ CHAFFOTEAUX 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ 2 2 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ  

ΑΕΡΙΟΥ CHAFFOTEAUX 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 2 2 

ΥΒΡΙΔΙΚOΙ ΛΕΒΗΤΕΣ CHAFFOTEAUX TALIA GREEN HYBRID 5 2 

 
 

 
 
 
ARISTON THERMO S.p.A. 

Viale A. Merloni, 45 

60044 Fabriano (AN) 
                                            www.chaffoteaux.gr 

 

 

http://www.mtg.com.gr/
http://www.chaffoteaux.gr/
http://www.aristonheating.it/

