
1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

Η τυποποιημένη παρεχόμενη εγγύηση των οικιακών λεβήτων φυσικού αερίου   έχει ισχύ 7 έτη που ξεκινούν 
από την έναυση του λέβητα ή το αργότερο 90 ημέρες από την πώληση του λέβητα από τον εισαγωγέα.                           

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και την ισχύ/διατήρησή της είναι:  
 η συμπλήρωση και η αποστολή του εντύπου ενεργοποίησης της εγγύησης  το οποίο συνοδεύει  κάθε λέβητα, και του αντίστοιχου 

φύλλου ελέγχου – καύσης  συμπληρωμένο από τον αρμόδιο μηχανολόγο ή τεχνικό αερίων καυσίμου , ο οποίος έχει διενεργήσει την
έναυση του λέβητα.

 Η ετήσια τακτική συντήρηση του λέβητα που τεκμηριώνεται  από το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου -  καύσης και το αντίστοιχο τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών.

 Η παρούσα εγγύηση, που παρέχεται από την ΓΙΟΞΑΣ ΑΕΕ και ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ, ισχύει αποκλειστικά για την Ελλάδα και αφορά σε 
όλα τα εξαρτήματα του λέβητα πλην παρελκόμενου εξοπλισμού. Kαλύπτει την δωρεάν αποκατάσταση ή αντικατάσταση του 
ανταλλακτικού της συσκευής, που θα παρουσιάσει εργοστασιακό ελάττωμα στην περίπτωση που το ελάττωμα αναφερθεί από τον 
τελικό χρήστη ή από  εξουσιοδοτημένο τεχνικό ,στο τεχνικό τμήμα των εταιριών ΓΙΟΞΑΣ ΑΕΕ ή ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ ,  εντός 2 μηνών 
από την διάγνωση.

 Για τα έτη 3 έως 7 η εγγύηση καλύπτει ΜΟΝΟ την παροχή του ανταλλακτικού και ΌΧΙ την εργασία. 
 Ειδικά η ηλεκτρονική πλακέτα και ο κυκλοφορητής έχουν εγγύηση 5 έτη, (κι όχι 7).
 Ειδικά για συσκευές εγκατεστημένες σε εξωτερικό χώρο , για να ισχύει η εγγύηση, η συσκευή πρέπει να είναι προστατευμένη και να

τροφοδοτείται συνεχώς με ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο.
 Για την ισχύ της εγγύησης είναι προυπόθεση η εγκατάσταση διαχωριστή λάσπης και ρινισμάτων με μαγνητική ράβδο στο κλειστό 

κύκλωμα θέρμανσης και η χρήση φίλτρου νερού τύπου «Υ» (Οριζόντια Τοποθέτηση) στην γραμμή πλήρωσης. Η εγκατάσταση του 
φίλτρου αερίου στην γραμμή αερίου είναι απαιτητό στις εγκαταστάσεις των υγραερίων.

               

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

Κάθε εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση:

- Μη εναρμόνισης της εγκατάστασης 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 στα 

εργοστασιακά ελαττώματα
- Ζημιών που προκλήθηκαν από φαινόμενα διάβρωσης ή  από συνηθισμένες επικαθήσεις της εγκατάστασης
- Ζημιών που προκλήθηκαν από τεχνικό προσωπικό μη πιστοποιημένο  ή από την μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών
- ακατάλληλης χρήσης ή παράβλεψη  των προειδοποιήσεων και των οδηγιών για τη σωστή λειτουργία όπως αυτή περιγράφεται στο 

εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης  του προϊόντος.

Οι εταιρίες ΓΙΟΞΑΣ ΑΕΕ και ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ  δεν ευθύνονται  για ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα σε 
άτομα, αντικείμενα ή κατοικίδια συνέπεια μη προσεκτικής εναρμόνισης με τις υποδείξεις ασφαλείας που εμπεριέχονται στο 
εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του προϊόντος και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την εγκατάσταση και 
την συντήρηση της συσκευής.

Οι εγγυήσεις  αφορούν αποκλειστικά τους  λέβητες αερίου IMMERGAS.
Καμία ευθύνη δεν βαρύνει τις εταιρίες ΓΙΟΞΑ ΑΕΕ και ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ  για προβλήματα που προέρχονται από μια εγκατάσταση του 

προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που διέπουν τα υλικά και τις διατάξεις του εγχειριδίου εγκατάστασης, 
χρήσης και συντήρησης του λέβητα. Αν δεν ικανοποιείται ένας από τους παραπάνω ελέγχους ασφαλείας , ο λέβητας δεν πρέπει να 
τεθεί σε λειτουργία.  
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