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Νέα συνολική εγγύηση Hot3 καλής λειτουργίας για όλα τα ολοκληρωμένα  

ηλιοθερμικά συστήματα Theros  
 

Τα ηλιοθερμικά μας συστήματα είναι γνωστά για τις αξιόπιστα αποδοτικές λύσεις που προσφέρουν. Έχουμε 

επενδύσει σημαντικά για πολλά χρόνια για να επεκτείνουμε την γνώση μας μέσα από εκτενή έρευνα και ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας ώστε να είμαστε σίγουροι για την απόδοση και την ποιότητα των συστημάτων μας. 

 

Σήμερα, φέρνουμε την πρώτη συνολική εγγύηση για ηλιοθερμικά συστήματα. Αλλάζουμε έτσι τον τρόπο που οι 

ιδιώτες και οι επιχειρήσεις βλέπουν την επένδυση τους σε αυτή την τεχνολογία.  

 

Γιατί την χρειάζεστε? 
 

� Η αγορά είναι γεμάτη πωλητές «μαγικών κουτιών» και αγοραστές πολύ ακριβών λαθών.   

� Το πρόγραμμα Theros Hot3 σας προσφέρει την απαραίτητη εξασφάλιση για την προστασία της επένδυσή σας. 

� Τα ποιοτικά υλικά από μόνα τους δεν έχουν καμία αξία. Αξία έχει το σύστημα που αποδίδει αξιόπιστα. 

 
Οι πελάτες μεγάλων εφαρμογών που αναζητούν πρόσθετη ασφάλεια και ενημέρωση για το σύστημα τους μπορούν 

να είναι ήσυχοι με το πρόγραμμά επέκτασης εγγύησης Pro5 θα τους εξασφαλίσει την Απόλυτη Απόδοση για 5 

χρόνια. 

 

Θέρος ενέργειας..  μας ενθουσιάζει!! 
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Theros Hot3 - Συνολική εγγύηση καλής λειτουργίας  
 

Διάρκεια 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. 

 

Τι καλύπτει • Όλα τα ηλιοθερμικά συστήματα Theros και τα επιμέρους εξαρτήματα (συλλέκτες, δοχεία, 

αντλιοστάσια, σωληνώσεις ηλιακού συστήματος, κλπ.) που έχουν αγοραστεί ως πλήρες 

και σχεδιασμένο σύστημα και έχουν εγκατασταθεί από συμβεβλημένο συνεργάτη μας.  

• Σωστή απόδοση και λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τον σχεδιασμό του. 

• Πλήρη προστασία από ζημιές στο ηλιακό κύκλωμα από παγετό. 

• Αντοχή σε περίπτωση περιστασιακής υπερθέρμανσης των συλλεκτών (δεν θα υπάρχουν 

ζημιές σε εξαρτήματα ή άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας του ηλιακού κυκλώματος). 

• Ενεργειακός σχεδιασμός με το Ελβετικό λογισμικό Polysun Professional.  

• Μηχανολογικός σχεδιασμός με το λογισμικό της εταιρίας μας Trygos.net. 

 

Δεν καλύπτει • Αναλώσιμα ανταλλακτικά όπως το ανόδιο και την ηλεκτρική αντίσταση στα μπόιλερ ΖΝΧ, 

αντιψυκτικό υγρό και τους πλακοειδής εναλλάκτες ΖΝΧ. 

• Εξαρτήματα τα οποία έχουν μικρότερη εγγύηση από την διάρκεια της εγγύησης καλής 

λειτουργίας (π.χ. οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές και οι κυκλοφορητές έχουν 2 χρόνια εγγύηση). 

• Υλικά τα οποία δεν προμηθεύθηκαν από την Θέρος και την σωστή συνεργασία τους με το 

σύστημα (π.χ. υπάρχων λέβητας ή σωληνώσεις). 

• Το κόστος για επιπλέον όργανα μετρήσεων (ογκομετρητές, θερμιδομετρητές, κ.α.) και της 

τοποθέτησης τους εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά συμφωνηθέν ηλιοθερμικό 

σύστημα επιβαρύνουν τον πελάτη. 

 

Όροι • Θα πρέπει να γίνεται η απαιτούμενη ετήσια συντήρηση από συμβεβλημένο συνεργάτη. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να επιδείξει την απόδειξη αγοράς και εγκατάστασης. 

• Τα προϊόντα και η τοποθέτηση θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

• Σε περίπτωση επισκευής, αντικατάστασης ή συντήρησης δεν επιμηκύνεται  η περίοδος 

της εγγύησης. 

• Η τοποθέτηση θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Θέρος Ο.Ε., τους 

ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες καλής τεχνικής. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει επαρκή πρόσβαση στον συνεργάτη και τεχνικούς της 

Θέρος για την απαραίτητη συντήρηση και μετρήσεις σε εργάσιμες μέρες και ώρες.  

• Δεν καλύπτονται βλάβες που προέρχονται από λειτουργία σε μη κανονικές συνθήκες 

(διαβρωτικό περιβάλλον, οξυγόνο στο κύκλωμα θέρμανσης, κακής ποιότητας νερό, κ.α.) , 

επεμβάσεις από προσωπικό που δεν είναι εξουσιοδοτημένο, φυσικές καταστροφές και 

φυσιολογική φθορά (π.χ. ηλεκτρικές αντιστάσεις, άλατα στον εναλλάκτη ή τις 

θερμοστατικές βαλβίδες, ανόδιο, επιφάνεια μόνωσης από τον ήλιο, κλπ.). 

• Η Θέρος και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αποθετική ή θετική ζημία 

που προκαλούνται από το σύστημα ή από σφάλματα λειτουργίας του συστήματος. Στις 

ζημιές του είδους αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικώς τυχόν διαφυγόντα κέρδη, 

διαφυγόν εισόδημα, διακοπή χρήσης, απώλεια ωρών χρήσης ακόμα και στην περίπτωση 

που η Θέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Σε κάθε 

περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Θέρος εν δυνάμει της παρούσας άδειας, περιορίζεται 

στο ποσό που έχει πράγματι καταβληθεί κατ’ επιμερισμό για το ηλιακό σύστημα. 

• Η εγγύηση που καλύπτει κάθε εξάρτημα είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο φυλλάδιο του 

κατασκευαστή του. 

 

Υπεύθυνος 

συντήρησης 

Ο συμβεβλημένος συνεργάτης της Θέρος που έκανε την εγκατάσταση. 

 


