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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ELVAN 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 10 ΕΤΩΝ 
εκτιμώμενος χρόνος ζωής 20 έτη 

Φωτοβολταϊκό πάρκο: 

 

 

Πόλη:  

Χώρα:  

Μοντέλο σταθερής βάσης:  

 

Διάρκεια Εγγύησης:  

Ημερομηνία έναρξης:  

 

1.-Η ELVAN Α.Β.Ε.Ε., εφεξής ELVAN, παρέχει με την πώληση του 

εξοπλισμού μία Εγγύηση 10 ετών (εφεξής Εγγύηση) για το μοντέλο 

σταθερού συστήματος στήριξης που διευκρινίζεται παραπάνω 

(εφεξής το Προϊόν). 

2.-Η ημερομηνία ενεργοποίησης της Εγγύησης θα συμπίπτει με την 

ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στη συμφωνημένη τοποθεσία, 

όπως καταγράφεται στο δελτίο παράδοσης που εκδίδεται από την 

ELVAN για παράδοση Εκ του Εργοταξίου (EXW) ή για παράδοση με 

Πληρωμένα Τέλη (DDP), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται στην ενότητα 7 του παρόντος. 

Η Εγγύηση λήγει 2 έτη μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία. 

3.- Η αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του Προϊόντος κατά την 

περίοδο που διαρκεί η Εγγύηση δεν ενεργοποιεί εκ νέου καταμέτρηση 

περιόδου 2 ετών, ούτε την επέκταση της αρχικής περιόδου κάλυψης. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η Εγγύηση καλύπτει τον εξοπλισμό ως 

ενιαίο σύνολο και όχι  το κάθε τμήμα ή εξάρτημα ξεχωριστά. 

4.- Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει τα τμήματα που σχετίζονται με τα 

εξαρτήματα του Προϊόντος, υπό τον όρο ότι όλα τα εξαρτήματα 

παρέχονται από την ELVAN ή από προμηθευτή ρητά 

εξουσιοδοτημένο από την ELVAN. Η Εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τα 

εργατικά κόστη και κόστη μετακίνησης. 

5.-This Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει όλα τα μέρη και εξαρτήματα 

που συγκροτούν το Προϊόν, με τον όρο ότι αυτά χρησιμοποιούνται με 

τον τρόπο που διευκρινίζεται από το σχεδιασμό και συντηρούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων χρήσης. 

Επιπροσθέτως, η Εγγύηση καλύπτει την αντιδιαβρωτική προστασία 

των εξαρτημάτων για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση γίνεται σε 

ζώνες που κατατάσσονται σε κατηγορία C3 ή χαμηλότερη κατά ISO 

14713. 

Ως εκ τούτου, η Εγγύηση δεν καλύπτει περιφερειακά ή επιπρόσθετα 

εξαρτήματα που συνδέονται στον εξοπλισμό που παραδίδεται από 

την ELVAN για παραγωγή ενέργειας (ήτοι, φωτοβολταϊκά πάνελ, 

αντιστροφείς, ηλεκτρικοί πίνακες και λοιπός εξοπλισμός που δεν 

παρέχεται από την ELVAN). 

Η παρούσα Εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση οποιασδήποτε 

αλλαγής ή προσθήκης στην προμηθευόμενη κατασκευή χωρίς τη ρητή 

άδεια της ELVAN (ήτοι αφαίρεση, αντικατάσταση ή προσθήκη 

εξοπλισμού ή στοιχείων εκτός εκείνων που προμηθεύει η ELVAN). 

6.-Προκειμένου να ισχύει η παρούσα Εγγύηση, είναι απαραίτητη η 

πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου που 

συνοδεύει τον εξοπλισμό. Η Εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις στις 

λανθασμένης προσαρμογής του Προϊόντος στο έδαφος, λανθασμένης 

θεμελίωσης, προβλήματος στερέωσης των πλαισίων, κακής χρήσης ή 

ανεπαρκούς συντήρησης, ανεπαρκούς σύνδεσης στο δίκτυο, 

σφάλματος στη σύνδεση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή κακών 

χειρισμών. 

Οι περιπτώσεις αυτές και άλλες που μπορούν να προκύψουν ως 

συνέπεια των ανωτέρω θα αξιολογούνται από εκπροσώπους της 

ELVAN (ή εκπροσώπους τρίτων με ρητή εξουσιοδότηση της ELVAN), 

οι οποίοι θα αποφασίζουν σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 

Εγγύησης. 

7.-Η ELVAN, κατά συνέπεια των συνθηκών που ορίζονται παρακάτω 

(υποπαράγραφοι i, ii, iii), καλύπτει τις άμεσες υλικές ζημιές στον 

εξοπλισμό που προκαλούνται μη εσκεμμένα ή με ξαφνικό και 

απρόβλεπτο τρόπο κατά την κανονική του λειτουργία και εφόσον η 

εγκατάσταση είναι επισήμως ολοκληρωμένη. Επίσης καλύπτονται οι 

δοκιμές λειτουργίας και έναρξης. Αντίστοιχα, περιλαμβάνονται και 

ζημιές που προκύπτουν κατά την αναθεώρηση ή οποιαδήποτε 

εργασία επιθεώρησης: 

i) Μη-ορατές ατέλειες: ζημιές που οφείλονται σε 

κατασκευαστικά ελαττώματα, λανθασμένους 

υπολογισμούς, ελαττωματικό υλικό, ατέλειες χύτευσης, 

συγκόλλησης και συναρμογής και άλλες αντίστοιχες αιτίες 

εγγενείς στη διαδικασία του σχεδιασμού και της 

παραγωγής. 

ii) Κακή προσαρμογή της δομής στα θεμέλια, όταν τα θεμέλια 

δεν είναι σωστά οικοδομημένα. 

8.-Η ELVAN δεν εγγυάται για τα Προϊόντα της στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 
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α) Ζημιά ή απώλεια οφειλόμενη σε ανωτέρα βία, φωτιά, 

έκρηξη, κεραυνικό πλήγμα, βανδαλισμό και κακόβουλες 

ενέργειες, ένοπλες συρράξεις ανεξαρτήτως επίσημης 

κήρυξης πολέμου, διεθνείς κυρώσεις ή εμπορικό 

αποκλεισμό, καιρικά φαινόμενα, διάρρηξη, λεηλασία και 

κλοπή. 

β) Ηλεκτρικά φαινόμενα, όπως το αποτέλεσμα ενός 

βραχυκυκλώματος, δημιουργία ηλεκτρικού τόξου, 

υπέρταση και άλλα παρόμοια φαινόμενα. 

γ) Άμεση ή έμμεση ζημιά σε άλλα προϊόντα ή/και περιουσιακά 

στοιχεία, όπως παύση εργασιών, λύση συμβάσεων, 

πρόστιμα, συμβολαιακές κυρώσεις και γενικά οποιαδήποτε 

απώλεια κέρδους, απώλεια πιθανού εσόδου ή αστικής 

ευθύνης που ενδέχεται να προκληθεί από το Προϊόν της  

ELVAN. 

δ) Ζημιές που καλύπτονται από εγγύηση που παρέχουν 

προμηθευτές της ELVAN, καθώς και ζημιές για τις οποίες 

είναι νομικά ή συμβατικά υπεύθυνοι. 

ε) Φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων στη διάρκεια ζωής 

τους ή σταδιακή φθορά λόγω καιρικών συνθηκών ή 

μηχανικών, χημικών ή θερμικών επιρροών. 

στ) Πειράματα ή δοκιμές στις οποίες το Προϊόν υποβάλλεται 

σκοπίμως σε καταπόνηση άνω του κανονικά ορισμένου 

ορίου. 

ζ) Μη συμμόρφωση με τους προβλεπόμενους κανονισμούς 

ασφαλείας, μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που 

παρέχει η ELVAN στο τεχνικό εγχειρίδιο ή παράλειψη των 

απαραίτητων εργασιών επιθεώρησης και αναθεώρησης. 

η) Ζημιά ή απώλεια που οφείλεται στα θεμέλια, σε ηλεκτρικές 

ασφάλειες, σε εξαρτήματα μίας χρήσης και γενικά σε 

αντικείμενα που υπόκεινται σε ταχεία φθορά. Το κόστος 

καυσίμων, λιπαντικών, ψυκτικών υγρών, ουσιών 

επιμετάλλωσης, καταλυτών και άλλων αναλώσιμων 

αντικειμένων δεν καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση. 

θ) Τα κόστη για διάγνωση ή επίλυση σφαλμάτων, αστοχίας 

υλικού, εκτός εάν δημιουργούνται από ζημιές που 

καλύπτονται από την Εγγύηση. 

ι) Σε κάθε περίπτωση, η Εγγύηση δεν καλύπτει τις απώλειες 

που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευής του 

Προϊόντος και έως ότου επανέλθει σε πλήρη 

λειτουργικότητα. 

ια) Εάν έχει κριθεί απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση- 

αποξήλωση εξαρτημάτων που δεν είναι τμήμα του 

Προϊόντος (ήτοι, τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ) ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σχετική με τις ανωτέρω 

ενέργειες, τα κόστη των εν λόγω εργασιών θα βαρύνουν τον 

ιδιοκτήτη. 

ιβ) Ζημιά ή φθορά που οφείλεται στη μεταβολή των αρχικών 

ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών του έργου, 

όπως ορίζονται από το ISO 14713, καθώς και σε αλλαγή 

της σύστασης του εδάφους (χημική σύνθεση, υδροφόρου 

ορίζοντα κ.ο.κ.) σε σχέση με την αρχική γεωτεχνική μελέτη 

του έργου. 

9.-Σε περίπτωση βλάβης ή παρόμοιου συμβάντος, ο ιδιοκτήτης του 

εξοπλισμού οφείλει να αποφύγει οποιαδήποτε παρέμβαση στο Προϊόν 

χωρίς πρότερη γραπτή άδεια από την ELVAN. 

10.-Σε περίπτωση βλάβης, τα εξαρτήματα που θα παράσχει η ELVAN 

ως αντικατάσταση θα είναι πανομοιότυπα ή παρόμοιων 

χαρακτηριστικών αναλόγως με τη διαθεσιμότητα και την ημερομηνία 

παράδοσης που δίνεται από τους προμηθευτές της. 

11.-Η ELVAN υποχρεούται να προμηθεύει τα εξαρτήματα που 

χρησιμοποιούνται με το Προϊόν στο ίδιο σημείο και για τον ίδιο σκοπό 

που είχαν πωληθεί αρχικά στον ιδιοκτήτη. Εάν δεν είναι εφικτή η 

παροχή πανομοιότυπων ή παρόμοιων αγαθών, η ELVAN θα 

αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη για την αξία των φθαρμένων εξαρτημάτων, 

αφαιρώντας σε κάθε περίπτωση την υποτίμηση λόγω χρήσης, 

γήρανσης, απαρχαίωσης και φυσιολογικής φθοράς του εξαρτήματος. 

12.-Η παρούσα Εγγύηση είναι έγκυρη μόνο υπό τον όρο ότι ο 

ιδιοκτήτης θα πραγματοποιεί την κατάλληλη προληπτική συντήρηση 

που υποδεικνύεται στα τεχνικά έγγραφα του Προϊόντος. Ο ιδιοκτήτης 

οφείλει να τηρεί και να διαθέτει στην ELVAN ένα ‘Βιβλίο Προληπτικής 

Συντήρησης’, όπου θα καταγράφονται όλες οι προληπτικές και 

διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο Προϊόν. Σε 

διαφορετική περίπτωση η παρούσα Εγγύηση θα ακυρώνεται.  

13.-Η ELVAN μπορεί να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία του έργου με 

γραπτή κοινοποίηση ανακοίνωση στον ιδιοκτήτη όποτε αυτό κρίνεται 

απαραίτητο για τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Εγγύησης, 

προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση του Προϊόντος. 

14.-Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας (πώληση, κληρονομιά, 

υπενοικίαση κ.ο.κ.) του Προϊόντος προς όφελος τρίτου προσώπου ή 

οντότητας, ο αρχικός ιδιοκτήτης οφείλει να γνωστοποιεί στον 

ωφελούμενο την ύπαρξη της παρούσας Εγγύησης, καθώς και όλους 

τους όρους και την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Κατ’ αντιστοιχία, 

ο προηγούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να κοινοποιήσει στην 

ELVAN τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει 

αποκτήσει τον εξοπλισμό, προκειμένου να ανακοινωθούν και να 

προγραμματιστούν οι αντίστοιχες επιθεωρήσεις για την Εγγύηση. 

15.-Ο ιδιοκτήτης και η ELVAN, συμφωνούν ότι το παρόν 

πιστοποιητικό Εγγύησης θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από το 

Ελληνικό δίκαιο, και αμφότεροι απεκδύονται οποιαδήποτε άλλη 

δικαιοδοσία στην οποία δύνανται να προσφύγουν, δεσμευόμενοι 

ρητώς κι εξ ολοκλήρου σε προσφυγή στα Δικαστήρια της Αθήνας 

(Ελλάδα) για οποιεσδήποτε διαφωνίες που ενδέχεται να εμφανιστούν 

σχετικά με την παρούσα Εγγύηση. 

 

Ο υπογράφων: Κωνσταντίνος 

Καστάνης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ημερομηνία:  


