DECLARAÇÃO
"GARANTIA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS"

Energenium – Energias renováveis e Eficiência Energética, Lda. contribuinte
Nº 506 842 304, empresa instaladora de sistemas solares desde 9 de Fevereiro de 2004,
declara que o sistema de aproveitamento de energia solar para o aquecimento de águas
instalado em:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________ foi instalado de acordo com o projeto de instalação, e
que se encontra abrangido por uma garantia total de 6 (seis) anos a contar da data
indicada no final desta declaração, incluindo operações de manutenção. A presente
garantia perde totalmente a validade nos seguintes casos:
1. Em toda e qualquer alteração executadas por terceiros;
2. Na manipulação indevida por parte do utilizador ou pessoas alheias à nossa
empresa;
3. No não cumprimento das condições previstas no manual do utilizador;
4. Na recusa de permissão de acesso à instalação;
5. Quando não nos sejam comunicados, logo que detetados, danos físicos a qualquer
um dos elementos da instalação, com ou sem fugas de liquido;
6. Por alteração da fonte de abastecimento de água, sem conhecimento prévio ao
instalador.
Estão igualmente excluídas da garantia danos causados por:
7. Calamidades naturais: terramotos, furacões, inundações, etc.
8. Causas externas: incêndios, roubo ou atos de vandalismo (é da responsabilidade do
cliente a compra de um seguro que preveja estas possibilidades).
A presente declaração é feita em dois originais que irão ser assinados pela Energenium e
pelo cliente de que será enviada cópia para o Observatório para o Solar Térmico
(ADENE, Estrada de Alfragide, Praceta 1, nº. 47, Alfragide, 2720-537 AMADORA,
fax: 21 472 28 98/99) pela empresa instaladora.
__________________, ___/___/______
Cliente:

Energenium:

_________________________________

_________________________________

(Assinatura)

(Assinatura e Carimbo)
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