
                                                    
 
 

 
 
Spinnaker Distribution Hellas Ε.Π.Ε. 
 Σοφίας Βέμπο  & Ιάσωνος 1,  
165 61, Γλυφάδα ,Ελλάδα 

 

Τύπος προϊόντος / Product Type: _____________________________________ 

Σειριακός αριθμός / Serial No: ___________________________________________ 

Ημερομηνία Αγοράς / Purchase Date: _____________________________________ 

Στοιχεία Καταναλωτή / Customer: ____________________________________ 

Τηλέφωνο Καταναλωτή / Customer’s Phone No.: ____________________________ 

Διεύθυνση Καταναλωτή/ Customer’s Address: ____________________________ 

 

Όροι Εγγύησης Κλιματιστικών TESLA 

1. Η Εγγύηση Καταναλωτών για τα κλιματιστικά TESLA ισχύει για δύο (2) έτη με προοπτική 
επέκτασης της εγγύησης σε συνολικά δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς. 
Η εγγύηση ισχύει για προϊόντα που αγοράστηκαν εντός Ελλάδας και Κύπρου.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση της εγγύησης είναι: 

α.  η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο ψυκτικό 
καθώς η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό για την τήρηση των απαραίτητων όρων  
για τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού. 

β. η εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teslagiveaways.com 
συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία καθώς και την απόδειξη αγοράς. 

γ. η ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
συντηρήσεων. Οι συντηρήσεις θα πρέπει να ξεκινούν το πρώτο 3μηνο μετά την ολοκλήρωση 
του πρώτου έτους από την ημερομηνία αγοράς και το κόστος τους επιβαρύνει τον πελάτη. Ο 
σωστός προγραμματισμός των συντηρήσεων είναι ευθύνη του πελάτη. 

δ. σε περίπτωση όπου οι ανωτέρω όροι για την επέκταση της εγγύησης (σε 10-έτη) 
δεν τηρηθούν το προϊόν διαθέτει 2 έτη εγγύηση. 

2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το 
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο της TESLA θα το επισκευάσει, εντός ευλόγου 
χρόνου, με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για 
ανταλλακτικά ή την εργασία, αποκλειομένων οποιονδήποτε περαιτέρω αξιώσεων.  

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την 
απόδειξη αγοράς, με ένδειξη ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος, μοντέλου του προϊόντος 
και επωνυμίας του εμπόρου. 

Air Conditioner 



4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη 
μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή στο επισκευαστικό κέντρο, 
καθώς επίσης και με την εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα 
σχετίζονται με την επισκευή του.  

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από το επισκευαστικό κέντρο. 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών 
για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. επαγγελματική χρήση).  

7. Η εγγύηση δεν καλύπτει: • Αναλώσιμα υλικά. • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, 
συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά. 
• Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη 
εξουσιοδοτημένο από την TESLA ή τον αντιπρόσωπο. • Λάθος χρήση, κακή χρήση, αμέλεια, 
υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις 
οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών 
δονήσεων. • Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.  • Σύνδεση του προϊόντος με 
εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την TESLA. • Ζημιές που 
προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες 
αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος (προβλήματα του δικτύου 
ηλεκτροδότησης κλπ), λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον 
έλεγχο του Αντιπροσώπου.  

8. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο 
διάρκειάς της. 

9. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η TESLA και ο Αντιπρόσωπος 
της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άλλη ζημιά εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση 
κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος. 

10. Το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν έχει 
γίνει βάση των προτύπων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση  
email: warranty.gr@comtrade.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Πίνακας Συντήρησης 

Ημερομηνία 
Συντήρησης 

Εξειδικευμένος Εγκαταστάτης 
(Επωνυμία & Σφραγίδα) 

Εγκατάσταση   

…./…./….   

1ο Service   

…./…./….   

2ο Service   

…./…./….   

3ο Service   

…./…./….   

4ο Service   

…./…./….   

5ο Service   

…./…./….   

6ο Service   

…./…./….   

7ο Service   

…./…./….   

8ο Service   

…./…./….   

9ο Service   

…./…./….   



 


