∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Αριθ.∆ηλώσεως :
Ιδιοκτήτης ( ∆ικαιούχος ) :
Εγκαταστάτης :
Ηµεροµηνία εγκατάστασης :
Lot no κατασκευής :
Η εγγύηση αυτή καλύπτει τα παραγόµενα προϊόντα της Ιnterplast και της θυγατρικής της Ελβιώµ όπως αυτά
περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια της εταιρείας.
•

30 χρόνια για τους σωλήνες Como-pex και Como-pex Oxygen Barrier.

•

30 χρόνια για τους σωλήνες Como-floor µε εφαρµογή στις εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης.

•

10 χρόνια για τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα της Ελβιώµ Α.Β.Ε.Ε

•

10 χρόνια για τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα Αqua-plus.

•

10 χρόνια για τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα αποχέτευσης Atlas plus.

•

10 χρόνια για τα εξαρτήµατα αποχέτευσης που είναι κατασκευασµένα µε βάση το πρότυπο ΕΝ 1329.

Η Ιnterplast Α.Ε. οφείλει, σε περίπτωση ζηµίας, να εκτελέσει την αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση των
συγκεκριµένων ειδών όπως και τις επανορθώσεις των άµεσων ζηµιών που προκύπτουν από τα προϊόντα της,
υπό την διεύθυνση της ή να αναλάβει τις δαπάνες αυτών έπειτα από έλεγχο και έγκριση από την Ιnterplast της
προϋπολογιζόµενης ευθύνης.
Επιπροσθέτως παρέχεται αποζηµίωση για ζηµιές που προκύπτουν από την αστική ευθύνη του προϊόντος και για
υπαιτιότητα µας που οφείλεται σε ελαττωµατικότητα των παραπάνω προϊόντων.
Για τα προϊόντα αυτά εγγυόµαστε τους προαναφερόµενους χρόνους από την ηµεροµηνία εγκατάστασης για
ποσό 500.000 € κατά περίπτωση και µέχρι του ανωτέρου ποσού 3.000.000 € στη διάρκεια ενός έτους.
Προϋπόθεση για την παροχή των παραπάνω αποζηµιώσεων είναι:
α. Να δηλωθεί η ζηµιά εντός 14 ηµερών το αργότερο.
β. Να έχουν ακολουθηθεί µε ακρίβεια οι οδηγίες (βλ. τεχνικό φυλλάδιο) για τον τρόπο τοποθέτησης και
λειτουργίας των σωλήνων και των εξαρτηµάτων της Interplast.
γ.

Να έχει κατατεθεί η παρούσα δήλωση υπογεγραµµένη στην εταιρεία µας εντός 15 ηµερών το αργότερο
από την έναρξη λειτουργίας.
Για την Ιnterplast Α.Ε

Βεβαιώνουµε ότι στις εργασίες που έγιναν από εµάς, τοποθετήσαµε τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. σύµφωνα µε τις οδηγίες των τεχνικών φυλλαδίων.

Τόπος

Ηµεροµηνία

Υδραυλικός
(Σφραγίδα-Υπογραφή)

