
 

 

 

 

                          

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η επιχείρηση Goumas παρέχει εγγύηση για 10 έτη, που αφορά την πλήρη αποκατάσταση κάθε 

ενδεχόμενης βλάβης, επί της μόνωσης που πραγματοποίησε στο κτίριο σας, εφόσον αυτή οφείλεται σε 

εσφαλμένη εφαρμογή των μονωτικών υλικών ή σε πιθανή αμέλεια των τεχνικών της.   

Με την εγγύηση αυτή, δεσμεύεται έναντι του δικαιούχου για την εξ’ ολοκλήρου επιδιόρθωση των 

συγκεκριμένων βλαβών, εντός του χρονικού διαστήματος των 20 ημερών από την ημέρα ενημερώσεως 

της επιχείρησης και με τρόπο που θα κρίνει η ίδια ως τον πλέον αποτελεσματικότερο και τεχνικά 

επιβεβλημένο. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να τροποποιηθεί κατά την περίπτωση ακραίων 

καιρικών συνθηκών, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση των απαιτούμενων 

επιδιορθωτικών εργασιών και πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον δικαιούχο. 

Οποιαδήποτε εργασία των συγκεκριμένων βλαβών, εκτελείται αποκλειστικά με έξοδα της επιχείρησης 

Goumas. 

Η εγγύηση καθίσταται αυτόματα άκυρη και αυτή η ακύρωση αποδεσμεύει την επιχείρηση Goumas 
από κάθε υποχρέωση, οικονομική ή ηθική, προς τον δικαιούχο, σε περίπτωση που η μόνωση δεν θα 

συντηρείται ανά 4 έως 5 έτη από την επιχείρηση – με κόστος ανάλογο της εποχής (παρόν ενδεικτικό 

κόστος    € πλέον 24% ΦΠΑ)  που επιβαρύνει πάντα τον πελάτη – ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος 

προβεί σε οποιαδήποτε εργασία επί της μονώσεως, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της επιχείρησης. 

• Ο δικαιούχος υποχρεούται στην άμεση ειδοποίηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβη της μόνωσης. 

• Περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-σεισμός, πυρκαγιά, καθίζηση του κτιρίου, 

τρομοκρατική ενέργεια, βανδαλισμός κ.α.) εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση. 

• Καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης, ο ιδιοκτήτης του έργου οφείλει να φυλάσσει την 

απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.   

• Με την αποδοχή του εντύπου της εγγυήσεως, ο δικαιούχος αποδέχεται και τους ανωτέρω όρους της. 

                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΑΠΟ    ΕΩΣ   

 

(Σφραγίδα & Υπογραφή)  

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   , 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  



 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ:  

Όνομα :…………………………………………………………………                            ΓΚΟΥΜΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

Διεύθυνση :………………………………………………………………...                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 63 ΑΧΑΡΝΑΙ 13672 

Τηλέφωνο :…………………………………………………………………                            210 2440600 

Fax :…………………………………………………………………                            210 2467702 

E-mail :…………………………………………………………………                            info@monoseisgoumas.gr 

 

Εάν θέλετε να εκτελέσετε κάποια εργασία επί της μονώσεως, για να συνεχίσει να ισχύει η εγγύηση, σας 

παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως αποστέλλοντάς μας αντίγραφο αυτής της σελίδας με 

μαρκαρισμένο ένα από τα παρακάτω, είτε συστημένο ταχυδρομικώς στην διεύθυνσή μας (Αριστοτέλους 

63 - Αχαρναί Τ.Κ. 13672), είτε με Fax (στον αριθμό 210 2467702), είτε με e-mail (στο 

info@monoseisgoumas.gr ). Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την μόνωση και για την αποφυγή 

παρεξηγήσεων. Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω παύει να έχει ισχύ η εγγύηση. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ 

1. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα. 

2. Τοποθέτηση Δεξαμενής. 

3. Διάχυση διαλύτη, πετρελαίου ή οποιουδήποτε άλλου οξέος. 

4. Επικάλυψη της στεγανοποίησης με τσιμεντοκονία ή μπετόν. 

5. Τοποθέτηση πλακιδίων 

6. Αντικατάσταση παλαιάς κεραίας με νέα ,η οποία ήταν τοποθετημένη επί της μονώσεως. 

7. Σοβάτισμα στηθαίων ή δώματος. 

8. Αντικατάσταση στα παλαιά κάγκελα. 

9. Αλλαγή σωλήνων που ήταν σε επαφή με την στεγανοποίηση. 

10. Διάτρηση της μόνωσης. 

11. Επιδιόρθωση της μόνωσης από τον ιδιοκτήτη. 

12. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να τραυματίσει την μόνωση: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Όλα τα παραπάνω επιβαρύνονται με το ανάλογο κόστος, που θα εκτιμηθεί από την εταιρεία και 

επιβαρύνει πάντα τον πελάτη. 

 

Ο Πελάτης Η Εταιρεία 
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