Έντυπο: ΗΣ-04

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ)

ΑΓΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ


Η Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης) του Κλιματιστικού. Σε περίπτωση που θα υποβληθεί αίτηση για περισσότερα από
ένα Κλιματιστικά, θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχος αριθμός Βεβαιώσεων (ξεχωριστή Βεβαίωση για κάθε συσκευή).



Η Βεβαίωση θα πρέπει να είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη και να αναγράφει ΟΛΑ τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα αγοραστή/αιτητή,
κατασκευαστής και μοντέλο ηλεκτρικής συσκευής, στοιχεία προμηθευτή και σφραγίδα).



Βεβαιώσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές με κίνδυνο απόρριψης της χορηγίας.

Όνομα Αγοραστή/Αιτητή:
Κατασκευαστής Κλιματιστικού:
Μοντέλο Κλιματιστικού:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
‒

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Βεβαίωσης έχει ολοκληρωθεί η πώληση του πιο πάνω
Κλιματιστικού στον υπό αναφορά Αγοραστή/Αιτητή.

‒

Βεβαιώνω ότι η τάξη ενεργειακής απόδοσης του πιο πάνω Κλιματιστικού είναι Α++ ή ανώτερης για ψύξη και Α+ ή ανώτερης για θέρμανση
στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης, σύμφωνα με τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.626/2011.

‒

Γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστεί
ψευδής ή παραπλανητική δήλωση από Προμηθευτή ή/και κατ’ επανάληψη λάθη ή παραλήψεις σε υποβληθείσες Βεβαιώσεις, η
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος
Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων, τιμολόγια και Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο Προμηθευτή.

‒

Γνωρίζω ότι η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.

‒

Βεβαιώνω ότι έχω παραλάβει από τον Αγοραστή/Αιτητή το αντίστοιχο παλιό Κλιματιστικό για σκοπούς ανακύκλωσης και
αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως παραδώσω την παλιά συσκευή σε αδειοδοτημένους διαχειριστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων [ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΕΙΤΕ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΤΗΤΕΣ» ΠΙΟ ΚΑΤΩ]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ):
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/

/

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
Αν ο Εγκαταστάτης του Κλιματιστικού είναι διαφορετικός από τον Προμηθευτή που αναφέρεται πιο πάνω (πχ. διαφορετική εταιρεία) και
το παλιό Κλιματιστικό παραλήφθηκε για σκοπούς ανακύκλωσης από τον Εγκαταστάτη αντί από τον Προμηθευτή, θα πρέπει επιπρόσθετα
να συμπληρωθεί το πιο κάτω από τον Εγκαταστάτη του Κλιματιστικού. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα με την υποβολή της
αίτησης σας να επισυνάψετε και το Τιμολόγιο από το Εγκαταστάτη του Κλιματιστικού.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ [συμπληρώνεται μόνο αν εφαρμόζεται]:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω παραλάβει από τον Αγοραστή/Αιτητή το αντίστοιχο παλιό Κλιματιστικό για σκοπούς ανακύκλωσης και
αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως παραδώσω την παλιά συσκευή σε αδειοδοτημένους διαχειριστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων.

ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/

/

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

