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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα φυσικού αερίου του οίκου RIELLO. Σας 
εγγυόμαστε ότι έχετε  εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας 
και της απόδοσης πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.  

Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου RIELLO στην Ελλάδα για τους 
καυστήρες φυσικού αερίου RIELLO μονοβάθμιας και διβάθμιας λειτουργίας, των σειρών 
Gulliver BS & BS/D, Gulliver RS & RS/D καθώς και των σειρών RS MZ & RS/1 MZ, που προο-
ρίζονται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και προωθεί στην αγορά, δύναται να σας παρέχει 
επέκταση της βασικής διετής εγγύησης καλής και απροβλημάτιστης λειτουργίας για άλλα 
οκτώ (8) χρόνια. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ισχύουν όλοι οι όροι εγγύησης που αναφέρονται στην παράγραφο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ της 
ισχύουσας ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ RIELLO για το πρόσθετο αυτό διάστημα των οκτώ (8) ετών.
Η Επέκταση της Εγγύησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αγορά της  
συσκευής καταβάλλοντας πρόσθετο τίμημα 7% επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
Η πρόσθετη 8ετής εγγύηση θα παρέχεται έκτοτε, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης, τις 
εξαιρέσεις από την εγγύηση και τις υποχρεώσεις του τελικού καταναλωτή που αναφέρονται 
στο παρόν, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων για την ισχύ της εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ισχύουν όλες οι εξαιρέσεις από την εγγύηση που αναφέρονται στην παράγραφο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ της ισχύουσας ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ RIELLO για το πρόσθετο αυτό διάστημα 
των οκτώ (8) ετών.

Επιπλέον εξαιρούνται από την Επέκταση Εγγύηση όλα τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά 
μέρη των συσκευών για το πρόσθετο αυτό διάστημα των οκτώ (8) ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του τελικού καταναλωτή που αναφέρονται στην παράγραφο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ της ισχύουσας ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ RIELLO για 
το πρόσθετο αυτό διάστημα των οκτώ (8) ετών.

Επιπλέον η Επέκταση Εγγύησης ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου Επέκτασης Εγγύησης 
και της νόμιμης απόδειξης παροχής υπηρεσιών με επέκταση εγγύησης για το πρόσθετο αυτό 
διάστημα των οκτώ (8) ετών.

Για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση, περισσότερες διευκρινήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με 
τη διάρκεια εγγύησης των προϊόντων, είμαστε ευχαρίστως στην διάθεσή σας. Παρακαλούμε  
επικοινωνήστε μαζί μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο τηλέφωνο: 210 6628068  
ή μέσω e-mail: info@caloria.gr
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