
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ 

Στην Αθήνα , σήμερα την ..................................................... 20......, μεταξύ: 

 αφ’ ενός της εταιρίας με την επωνυμία ............................................................. και το διακριτικό 

τίτλο ..............................,  η οποία εδρεύει .......................................................................... οδός ............................................................. 

αρ. .................. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ................................................, κάτοικο 

........................................., οδός ................................................ αρ. ............ (η οποία θα αποκαλείται εφεξής 

χάριν συντομίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ) και 

  αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ............................................................ και το διακριτικό 

τίτλο ....................................................., η οποία εδρεύει ......................................................... οδός ............................................... 

αρ. .................. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ................................................, κάτοικο ........................, οδός 

................................................ αρ. ............ (η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας ΠΕΛΑΤΗΣ). 

  συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

1. Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ δηλώνει ότι είναι κάτοχος της απαιτούμενης εκ του νόμου πιστοποίησης με αριθμ. 

.................................... για την σύμφωνη με το νόμο εγκατάσταση ψυκτικού ρευστού σε ψυκτικές και 

κλιματιστικές εγκαταστάσεις. 

2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι διαθέτει ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις στην έδρα ή υποκατάστημά 

του, οι οποίες βρίσκονται ..................................…… οδός........................................…….., και στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί ψυκτικό ρευστό ποσότητας ................., το οποίο αγοράστηκε από την ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΪΡΗΣ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 

τίτλο «ΤΑΪΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. ...................... τιμολόγιο πώλησης που εξέδωσε η τελευταία 

αυτή εταιρεία. 

3. Με το παρόν συμφωνείται ότι ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ αναλαμβάνει να εγκαταστήσει όπως ορίζει ο νόμος και 

σύμφωνα με την νόμιμη πιστοποίηση την οποία κατέχει, την ως άνω ποσότητα ψυκτικού ρευστού στις 

ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις του ΠΕΛΑΤΗ, οι οποίες ευρίσκονται όπου ανωτέρω ορίζεται. 

4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση του ψυκτικού ρευστού από τον 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ, να εξοφλήσει το αντίστοιχο παραστατικό-τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που ο 

τελευταίος θα εκδώσει προς τον ΠΕΛΑΤΗ. 

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε σε τρία  (3) αντίγραφα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

έλαβε από ένα, το τρίτο δε χορηγήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία «ΤΑΪΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για το αρχείο της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 


