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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ  
 
 
Εγγυώμεθα, ότι το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος είναι καινούριο και αμεταχείριστο. 

Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για συντομία, στο παρόν έντυπο θα αναγράφεται ως H/Z. 

 

1, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

A. Για Η/Ζ με κινητήρες: YANMAR, BAUDOUIN, JOHN DEERE, DOOSAN, η διάρκεια εγγύησης 

ορίζεται στα 2 (ΔΥΟ) χρόνια από την ημέρα αναχώρησης το Η/Ζ από τις εγκαταστάσεις μας και 

έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ή της 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ της εταιρείας KAΠΕΛΟΣ DIESELS A.E  

 

B. Για Η/Ζ με κινητήρες: RICARDO, QUANCHAI, YANGDONG, KPS, LIJIA, η διάρκεια εγγύησης 

ορίζεται στον 1 (Ένα) χρόνο ή 500 Ώρες λειτουργίας, ότι έρθει πρώτο, από την ημέρα 

αναχώρησης το Η/Ζ από τις εγκαταστάσεις μας και έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή του 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ή της ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ της εταιρείας 

KAΠΕΛΟΣ DIESELS A.E  

 
 

 

2, ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Η εγγύηση καλύπτει σε περίπτωση βλάβης του Η/Ζ μόνον την δωρεάν επισκευή και δωρεάν 

αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών μερών του Η/Ζ για την διάρκεια της εγγύηση, ανάλογα με τον 

τύπο του κινητήρα που αναφέρουμε πιο πάνω. 

 

Η εγγύηση κατηγορηματικά, ΔΕΝ καλύπτει καμία ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί από 

ελαττωματικότητα η δυσλειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους και περιορίζεται στην δωρεάν 

επισκευή του Η/Ζ.   

 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης όλα τα μέρη που παρουσιάσουν βλάβη θα επισκευαστούν ή θα 

αντικατασταθούν δωρεάν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Η/Ζ στα πλαίσια που 

ορίζουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 

Η εγγύηση καλύπτεται μετά τη γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία μας ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E.  

από τον αγοραστή για βλάβη στο Η/Ζ αναφέροντας τον αριθμό (Serial code) του Η/Ζ τον τύπο και τον 

αριθμό πλαισίου του. (Ταμπελάκι Κινητήρα ή Γεννήτριας) 
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Η ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E θα ορίσει τον τρόπο, τον τόπο και τον μηχανικό που θα αποκαταστήσει την 

βλάβη του Η/Ζ. 

 

Οποιαδήποτε εργασία, επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών εντός εγγύησης δεν ανανεώνει τον 

χρόνο εγγύησης. 

 
 
3, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
 
Η σύνδεση και η συντήρηση του Η/Ζ πρέπει να γίνεται από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους.  

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 

Δεν καλύπτονται βλάβες που έχουν προκληθεί από λανθασμένη σύνδεση ή εγκατάσταση του Η/Ζ. 

 

Ο αγοραστής του κινητήρα υποχρεούται με δικό του κόστος να συντηρεί το Η/Ζ ακολουθώντας τις 

οδηγίες που αναφέρονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η/Ζ που παραδίδεται με κάθε Η/Ζ και υπάρχει 

αναρτημένο στο site μας.   

 

Το εγχειρίδιο χρήσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Η/Ζ και απαιτείται για την ομαλή και 

ασφαλή χρήση του Η/Ζ. 

 

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται με υλικά  (π.χ. λάδια – φίλτρα – ιμάντες –  αντιψυκτικό κλπ) 

προδιαγραφών όπως αναφέρονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η/Ζ και να γίνεται τουλάχιστον στα 

χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.  

 

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από την εταιρεία μας ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας 

μας ή από συνεργεία επιλογής σας κατόπιν επαφής με την εταιρεία μας προκειμένου να τους δοθούν 

οδηγίες (δωρεάν πληροφόρηση) για την ορθή συντήρηση του κινητήρα, των απαιτούμενων 

προδιαγραφών υλικών και λιπαντικών, καθώς και τα μέρη του.  

 

Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει ασφάλεια στον χειριστή του Η/Ζ – αξιοπιστία – μεγάλη διάρκεια ζωής 

– ετοιμότητα λειτουργίας του Η/Ζ – έγκαιρη πρόβλεψη σε πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες. 

 

Η συντήρηση αποδεικνύεται με αντίστοιχο δελτίο πώλησης – δελτίου παροχής υπηρεσιών από το 

συνεργείο προς τον αγοραστή όπου αναφέρονται η ημερομηνία – περιγραφή εργασιών της συντήρησης 

– ώρες λειτουργίας που έγινε η συντήρηση – ο αριθμός του κινητήρα – ο αριθμός της γεννήτριας.  
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4, ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Εφόσον ο αγοραστής δεν συντηρεί το Η/Ζ όπως αναφέρεται παραπάνω, στις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η εταιρεία ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E. διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης κάθε αιτήματος 

κάλυψης δωρεάν επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης από τον αγοραστή του Η/Ζ, σε περίπτωση 

βλάβης κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από ατύχημα – πτώση αντικειμένων  

στον κινητήρα – θραύση εξαρτημάτων/χτυπήματα από την μεταφορά ή κατά την εγκατάσταση του Η/Ζ.  

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή εγκατάσταση του Η/Ζ.  

(π.χ. υπερθέρμανση λόγω κακού αερισμού του χώρου εγκατάστασης – σύνδεση πόλων μπαταρίας 

ανάποδα - κακή τοποθέτηση συστήματος απαγωγής καυσαερίων – εισροή νερού από την εξάτμιση – 

νερά στα ηλεκτρικά μέρη – μικρής διατομής καλωδίων για τον έλεγχο και μεταφορά του ρεύματος ισχύος 

– κακός χειρισμός λειτουργίας -  λάθος χωρητικότητα μπαταρίας, καθώς και από λάθος χειρισμό ή 

αμέλεια,  π.χ. αν μετά από μια δοκιμαστική εκκίνηση του Η/Ζ  το κλειδί λειτουργίας ανάγκης παραμείνει 

σε θέση ΟΝ και αδειάσει μπαταρία.  

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλα καύσιμα ή νερά στα  

καύσιμα. Ως κατάλληλο καύσιμο ορίζεται το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ των Ελληνικών Διυλιστηρίων. 

 

Το Η/Ζ συστήνουμε να τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία συχνά. (π.χ. κάθε 15 ημέρες για 15-20 λεπτά)  

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημία (σωματικό ατύχημα – απώλεια εισοδήματος – ζημία άλλων 

αντικειμένων, ζώων, μηχανημάτων κλπ) η οποία μπορεί να προκληθεί εξαιτίας βλάβης του Η/Ζ. 

Περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην αποκατάσταση της βλάβης του Η/Ζ. 

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει διάβρωση που προέρχεται από σπηλαίωση στον κινητήρα από την χρήση μη 

εγκεκριμένου αντιψυκτικού.  

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει θραύση του κινητήρα από παγετό. Είναι υποχρέωση του αγοραστή να έχει το 

κατάλληλο αντιψυκτικό σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και θερμοκρασία που επικρατούν στον τον 

τόπο που είναι εγκατεστημένο το Η/Ζ. 
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Δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια της εγγύησης οποιαδήποτε μετατροπή ή μεταβολή του  
Η/Ζ ως προς: 
 
 

 Tην ισχύ. 
 

 Tα εξαρτήματα του κινητήρα και της γεννήτριας. 
 

 Την μεταβολή της κλίμακας στροφών του κινητήρα. 
 

 Την προσθήκη εξαρτημάτων στον κινητήρα ή την γεννήτρια. 
 

 Μεταβολή ή προσθήκη του ηλεκτρικού συστήματος, των πινάκων και της καλωδίωσης. 
 

 Οποιαδήποτε επέμβαση στη γεννήτρια. 
 

 Μετατροπές στο σύστημα έδρασης. 
 

 Επέμβαση ή προσθήκη ή μεταβολή του πίνακα ελέγχου ή του συστήματος μεταγωγής. 
 

 Επέμβαση στο κουτί ηχομόνωσης (αν διαθέτει) και ειδικά στην είσοδο και εξαγωγή του αέρα 
ψύξης. 

 
 
Οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή – το ίδιο το Η/Ζ και ακυρώνει 
την εγγύηση. 
 
 

Η πρόσβαση στο Η/Ζ προκειμένου να γίνουν εργασίες εντός ή εκτός εγγύησης πρέπει να  

είναι ευχερής από όλες τις πλευρές. (π.χ. εργασίες συντήρησης, ή βλάβης ή δυσλειτουργίας στο Η/Ζ, ή 

να αφαιρεθούν μέρη αυτού προς επισκευή ή έλεγχο) 

 

Η πρόσβαση στο Η/Ζ γίνεται με ευθύνη του αγοραστή. Η μεταφορά και η πρόσβαση δεν πρέπει να θέτει 

σε κίνδυνο την ασφάλεια του τεχνικού που θα εκτελέσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Σε 

περίπτωση που η εταιρεία μας αποφασίσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τον τεχνικό θα πρέπει ο αγοραστής 

να μεταφέρει το H/Z σε ασφαλές σημείο ή να φροντίσει για την ασφαλή και ευχερή πρόσβαση σε αυτό. 

Τυχόν έξοδα μεταφοράς ή κατασκευών επιβαρύνουν τον αγοραστή. 

 

Αρμόδια για κάθε επίλυση διαφοράς σε θέματα που αφορούν την εγγύηση του Η/Ζ είναι τα δικαστήρια 

ΠΕΙΡΑΙΑ. 
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5, Πίνακας Αναγνώρισης Η/Ζ 
 
 
Θα σας ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα για την ευκολότερη επικοινωνία και μελλοντική 

τεχνική υποστήριξη, service ή ανταλλακτικών.  

 

Συστήνουμε τα παρακάτω στοιχεία του Η/Ζ, να τα έχετε εύκαιρα και κοντά στο Η/Ζ.  

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ * 
 

 
SERIAL CODE H/Z  

Τύπος Κινητήρα (Μοντέλο)  

Αριθμός Πλαισίου Κινητήρα  

Τύπος Γεννήτριας (Μοντέλο)  

Αριθμός Γεννήτριας  

Tύπος Ηλεκτρονικού  

Hμερομηνία Αγοράς Η/Ζ  

Η/Ζ (Ανοικτού ή κλειστού 
τύπου - Ηχομονωμένο) 

 

 
 

 

Aν βρίσκεστε ή διαμένετε μακριά από την τοποθεσία του Η/Ζ όπου είναι εγκατεστημένο, συστήνουμε να 

έχετε αντίγραφο του πίνακα. Θα πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία του Η/Ζ όταν έρθετε σε επικοινωνία 

μαζί μας. 

 

 « Για οποιαδήποτε πληροφορία Παραμένουμε στη διάθεσή σας »  

 

ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E. 

Ευχαριστούμε 


