
 

 
 

 

 

 

ΌΝΟΜΑ : ………………………………… HM/NIA ………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………… 

 

 

 

 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρία MASTERSOL ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την αγορά 

των προϊόντων σας. 

Η εταιρία μας Π. Σπυρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. με διεύθυνση Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 60, Πάτρα, ΕΓΓΥΑΤΑΙ το προϊόν 

που αγοράσατε, δηλαδή έναν ηλιακό θερμοσίφωνα Mastersol …....ΛΤ με …...τ.μ. επιλεκτικούς συλλέκτες, ως 

ακολούθως: 

• Παρέχει 5ετή για το boiler των ηλιακών MasterSOL για συντήρηση κάθε 2 χρόνια (αλλαγή η ράβδος 

μαγνησίου ανοδικής προστασίας και βαλβίδας θερμοσιφώνου) ή 10ετή εγγύηση με την επιπλέον αγορά 

βαλβίδας υπερθέρμανσης (94οC / 6bar) και κλειστού δοχείου διαστολής 10bar με συντήρηση κάθε 2 χρόνια 

(αλλαγή η ράβδος μαγνησίου) και 15ετή εγγύηση για τους ηλιακούς συλλέκτες. Εντός εγγύησης 

αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντικατάστασης ή επισκευής του προβληματικού εξαρτήματος, κατά την 

κρίση μας, με άλλον ίδιου τύπου. 

• Έχει ισχύ σε όλη την Ελλάδα. 

 

 

              

• Η αλλαγή της ράβδου μαγνησίου θα αποδεικνύεται με επίδειξη απόδειξης αγοράς της. 

• Η εγκατάσταση του ΚΔΔ και της βαλβίδας υπερθέρμανσης (για τα επιπλέον 5 χρόνια εγγύησης) θα αποδεικνύεται με 

φωτογραφία στο email μας info@mastersol.gr 

• Υπογραφή του συνεργείου συντήρησης όπισθεν της εγγυήσεως και επίδειξη δελτίου παροχής υπηρεσιών από το 

συνεργείο που έκανε την συντήρηση. 

• Η Εγγύηση καλύπτει αξία ανταλλακτικών, αλλά όχι το κόστος των εργασιών εγκατάστασης και μεταφορικών. 

• Τα ηλεκτρικά μέρη καλύπτονται με 1 χρόνο εγγύηση.  

• Εάν είναι δυνατή η επισκευή χωρίς αντικατάσταση τότε επιβάλλεται επισκευή. 

• Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω συντηρήσεων, δεν ισχύει η εγγύηση. 

• Η  εγκατάσταση  της  συσκευής,  πρέπει  να  γίνει  από  αδειούχο  από  το  υπουργείο  εμπορίου  και  βιομηχανίας 

θερμουδραυλικό, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 

• Η εγγύηση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί υπογεγραμμένη ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της 

εταιρείας μας, ή μέσω fax (2610314344) ή e-mail (info@mastersol.gr) 

• Το καλοκαίρι συνιστάται να καλύπτεται η μισή συλλεκτική επιφάνεια. 

 

 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΠΡΑΤΣΙΚΑ 60 * Τ.Κ.26333 * ΠΑΤΡΑ * ΤΗΛ.: 2610 339.558 – 2610 334.389 * FAX: 2610 314.344 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΠΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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