
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ariston Thermo S.p.A. 
 
 
 

Η Ariston Thermo S.p.A. σας υπενθυμίζει ότι ο καταναλωτής είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων που πα-

ρέχονται από τον "Κώδικα καταναλωτών", και ότι αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα. 
 
 

Αυτή η εγγύηση παρέχεται από την Ariston Thermo S.p.A., με έδρα το Fabriano (AN), Viale A. Merloni n. 
45, καλύπτει όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος και προορίζεται να επεκταθεί σε επισκευή ή δωρεάν α-
ντικατάσταση του προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους του ίδιου που παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάτ-
τωμα υπό τον όρο ότι: 
 
- το ελάττωμα εμφανίζεται εντός 24 ΜΗΝΩΝ για τα ηλεκτρικά μέρη και 60 ΜΗΝΩΝ για το δοχείο αποθή-
κευσης, από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς από τον καταναλωτή και αναφέρεται από τον κατανα-
λωτή σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένο από την Ariston Thermo S.p.A. (εφε-
ξής "ΕΚΕ") εντός 60 ημερών από την ανακάλυψή του.  
 
- το ελάττωμα αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το ΕΚΕ . 

 
Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση αφορά μόνο το προϊόν που παρέχεται από την Ariston Thermo S.p.A. και 
δεν επεκτείνεται σε κάποιο σχετικό σύστημα, ούτε μπορεί να εξαργυρωθεί με κανέναν τρόπο σε δοκιμές, 
λειτουργίες συντήρησης προϊόντων ή ελέγχους συστήματος που επιφυλάσσει ο νόμος για ειδικούς εγκα-
ταστάτες για τη συγκεκριμένη λειτουργία. 
 
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται με κανένα κόστος ή δαπάνη για τις παρεμβάσεις που θα εκτελέσει το ΕΚΕ 
κατά την εκτέλεση αυτής της εγγύησης, με εξαίρεση τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ή 
τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελέσει το ΕΚΕ για πρόσβαση στο προϊόν (κατασκευή σκαλωσιάς, ενοικία-
ση εξοπλισμού εξύψωσης, αποσυναρμολόγηση επίπλων ή καλυμμάτων, κ.λπ.) εκ των οποίων η Ariston 
Thermo SpA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 
 
Η εν λόγω εγγύηση ισχύει εφόσον: 
 
- το προϊόν έχει εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (που εκδίδονται επίσης από 
τοπικές αρχές ή φορείς δημόσιας υγείας) και με τις προδιαγραφές που περιέχονται στα έγγραφα που συ-
νοδεύουν το προϊόν, από εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από 
την ισχύουσα νομοθεσία -διάταξη 
- υπάρχει φορολογικά έγκυρο έγγραφο που εκδίδεται από τον πωλητή και αποδεικνύει την ημερομηνία 
αγοράς του προϊόντος, φυλάσσεται δεόντως από τον καταναλωτή και εμφανίζεται στο προσωπικό ΕΚΕ σε 
περίπτωση παρέμβασης. 
 
Η εν λόγω εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση: 
 
- ελαττωμάτων που οφείλονται σε φθορά, αμέλεια, αμέλεια χρήσης, έλλειψη ή εσφαλμένη συντήρηση του 
προϊόντος, που προβλέπονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, με ιδιαίτερη προσοχή στην αντι-
κατάσταση της ανόδου μαγνησίου κάθε δύο χρόνια, όπου αυτή υπάρχει · 
- ηλεκτρικών και υδραυλικών εξαρτημάτων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς· 
- ζημίας που προκλήθηκε από αλλοιώσεις που απορρέουν από περιβαλλοντικές, κλιματολογικές ή άλλες 
συνθήκες που δεν οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος · 
 
 



- ζημίων που προκαλούνται από φαινόμενα διάβρωσης ή φυσικού τύπου εγκατάστασης  (λάσπη, λάσπη, 
ασβεστόλιθος, ακαθαρσίες στο νερό κ.λπ.) και ειδικότερα προκλήθηκαν, όπου υπάρχει, στην ηλεκτρική α-
ντίσταση από το σχηματισμό ασβεστόλιθου · 
- ζημίας που προκλήθηκε από την αποτυχία σύνδεσης της συσκευής στην εκφόρτιση από υπερπίεση ή από 
τη χρήση συσκευής που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα UNI 1487 · 
- ζημίας που προκαλείται από τη μη χρήση μειωτών πίεσης, σε περίπτωση πιέσεων δικτύου υψηλότερων 
από την τιμή που αναφέρεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής · 
- ζημίας που προκλήθηκε στο προϊόν από τεχνικό προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την Ariston Thermo 
S.p.A. η από έλλειψη χρήσης γνήσιων ανταλλακτικών ·  
- ακατάλληλης ή αμελούς χρήσης της συσκευής, μη συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για 
τη σωστή λειτουργία του ίδιου του προϊόντος, που αναφέρονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. 
- ζημίας που προκλήθηκε από μεταφορά του προϊόντος · 
- ζημίας που προκλήθηκε από εσφαλμένη σύνδεση της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, εάν το προϊόν το 
απαιτεί ή από μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις που περιέχονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το 
προϊόν 
- επιθετικότητας ή οξύτητας του νερού ή εργασιών αφαλάτωσης που πραγματοποιούνται ακατάλληλα · 
- αποτυχίας ή εσφαλμένης εκτέλεσης παρεμβάσεων συντήρησης στο προϊόν, τόσο συνηθισμένης όσο και 
περιοδικής ή / και η οποία απαιτείται από νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν · 
- λανθασμένου μεγέθους του προϊόντος σε σχέση με τη χρήση για την οποία προοριζόταν. 
 
Οι παρεμβάσεις στα συστήματα θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του εγκαταστάτη.  
Επιπλέον, εξαιρούνται οι εργασίες αναπλήρωσης υγρών μεταφοράς θερμότητας (νερό, αέριο, ψυκτικά, 
κ.λπ.) και ο καθαρισμός (φίλτρα, κανάλια καπνού, εναλλάκτες κ.λπ.). Με την επιφύλαξη των ορίων που ε-
πιβάλλονται από νόμους ή κανονισμούς, αποκλείεται επίσης οποιαδήποτε εγγύηση περιορισμού της  α-
τμοσφαιρικής και ακουστικής ρύπανσης. 
 
Το ΕΚΕ που θα πραγματοποιήσει την παρέμβαση υπό εγγύηση θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν, 
αντί επισκευής, μόνο σε περίπτωση που η επισκευή είναι κατά τη γνώμη του ΕΚΕ αντικειμενικά αδύνατη ή 
υπερβολικά δαπανηρή. 
 
Η Ariston Thermo S.p.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να 
προκληθεί σε ανθρώπους, πράγματα ή κατοικίδια ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν και την ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατά-
σταση και συντήρησή του. 
 
Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο το προϊόν. Καμία ευθύνη δεν αποδίδεται στην Ariston Thermo S.p.A. ή / και 
στην Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης, εξουσιοδοτημένη από την Ariston Thermo S.p.A. για ταλαιπωρία 
που προκύπτει από την εγκατάσταση του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέ-
πουν το θέμα και τις απαιτήσεις του εγχειριδίου εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης σχετικά με τη συ-
σκευή. 
 
Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος ή οποιουδήποτε από τα εξαρτήματά του, που πραγματοποιεί-
ται κατά την εκτέλεση αυτής της εγγύησης, δεν παρατείνει τη διάρκεια της ίδιας, η οποία ξεκινά, ωστόσο, 
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του προϊόντος. 

 
 
 

Για να λάβετε τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέ-
στερου Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης, 
μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών 

στον αριθμό 2109512922-3*. 
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www.ariston.com 
 

http://www.ariston.com/

