
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ΔΑΠΕΔΟΥ 

Καθαρισμός αέρα 
Active clean

3D DC Inverter X-ECO

Νέα επιδαπέδια κονσόλα DC Inverter R32 με δυνατότητα εξόδου 
αέρα από κάτω και από πάνω. Διαθέτει θύρες εισαγωγής νωπού 
αέρα και εφεδρικές ξηρής επαφής.

aWiFi Ready
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΚαθαρισμός αέρα Active clean
aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΧρονοδιακόπτης 
a8oC heating

aΑυτόματη κίνηση περσίδων 
aΛειτουργία Follow me
aΑνίχνευση διαρροής ψυκτικού
aΠροστασία ηλεκτρικής τάσης 
     (168 μέχρι 264V)
aΕνσύρμματο χειριστήριο 
     (προαιρετικό)

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QZY012D8S 42QZY018D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,77 - 3,70 - 4,25 2,64 - 4,90 - 5,57

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.629 - 12.625 - 14.510 9.013 - 16.719 - 19.016

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 7,7 / Α++ 7,1 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,46 - 4,00 - 4,70 2,20 - 5,20 - 6,30

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 1.570 -13.649 - 16.046 7.511 - 17.753 - 21.508

SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,7 / Α+++ 5,1 / Α++

SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία  Ζώνη) 4,2 / Α+ 4,2 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 621 x 794 x 200  621 x 794 x 200

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 26,6 / 14,9 32,5 / 15,0

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων /  Μέγιστη υψομετρική διαφορά m 25 / 10 30/20

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.164 1.494

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 700 960

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 464 534

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,15 4,75

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.048 1.345
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ΔΑΠΕΔΟΥ / 
ΟΡΟΦΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS018D8S-1 (1ph) 38QUS024D8S (1ph) 38QUS036D8S (1ph) 38QUS048D8T (3ph) 38QUS060D8T (3ph)

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QZL018D8S-2 42QZL024D8S 42QZL036D8S 42QZL048D8S 42QZL060D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 2,71 - 5,30 -5,86 3,22 - 7,20 - 7,77 2,72 - 10,50 - 11,43 3,52- 14,00- 15,24 4,10- 15,50- 16,70

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,4 / Α++ 6,2 / Α++ 6,5 / Α++ 6,1 / Α++ 6,1 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 2,42 - 5,60 - 6,30 2,72 – 7,40 - 8,29 2,81 - 12,30 - 12,78 4,10- 15,60- 17,00 4,40- 18,30- 19,64

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,4 / Α+++ 5,2 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,3 / Α+++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 675 x 1.068 x 235 675 x 1.068 x 235 675 x 1.650 x 235 675 x 1.650 x 235 675 x 1.650 x 235

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 32,5 / 28 43,9 / 28 66,9 / 41,5 103,7 / 41,7 107,0 / 42,3

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 30 / 20 50 / 25 65 / 30 65 / 30 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.550 2.160 3.290 3.700 3.930

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 960 1.480 2.330 2.680 2.880

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 590 680 960 1.020 1.050

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 6,05 7,19 10,84 14,54 14,93

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.395 1.944 2.961 3.330 3.537

Αυτή η μονάδα χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευελιξία 
εγκατάστασης, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο 
δάπεδο είτε στην οροφή. Επιπρόσθετα, ο σωλήνας 
σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα από το κάτω, 
το πλαϊνό ή το πίσω μέρος, καθιστώντας την εγκατάσταση 
πολύ πιο εύκολη. Οι οπές αποστράγγισης είναι 
διαθέσιμες τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερή 
πλευρά, αποφεύγοντας τον περιορισμό χώρου για την 
εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης.

aΚίνηση Περσίδων 3D
aΕνσωματωμένη Αντλία Αποστράγγισης

(προαιρετικό)
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης
aΛειτουργία Turbo

aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΛειτουργία “My Mode”
aΑπομνημόνευση Θέσης Περσίδων
aΑποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)
aΦωτιζόμενη Οθόνη Τηλεχειριστηρίου
aΕνσύρματο Χειριστήριο (προαιρετικό)

Κατάσταση 
λειτουργίας ύπνου

Λειτουργία 
Αφύγρανσης

Aυτόματη Ανίχνευση 
Διαρροής Ψυκτικού

1 Phase Types / 3 Phase Types



30

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.304 1.614 2.342 3.296

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 700 960 1.480 2.330

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 510 560 706 810

Στομίου 40CAS-S4/ 40CAS-L6 
 (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 94 94 156 156

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,54 5,10 7,15 10,01

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.174 1.453 2.108 2.966

ΚΑΣΕΤΑ

Mέγιστη απόδοση ψύξης, με τη μικρότερη δυνατή διάσταση 
εσωτερικής μονάδας. Η κασέτα της Carrier είναι σχεδιασμένη 
για την ψύξη/θέρμανση κάθε χώρου, μικρού ή μεγάλου. 
Με τη δυνατότητα ροής αέρα 360°, ο αέρας κυκλοφορεί σε 
ολόκληρο τον χώρο, προσφέροντας τη βέλτιστη κατανομή της 
θερμοκρασίας. Ένα μοτέρ αερισμού μπορεί να εγκατασταθεί στον 
αγωγό φρέσκου αέρα, συνδεδεμένο στον σύνδεσμο αερισμού 
και να λειτουργεί μαζί με τον εσωτερικό ανεμιστήρα για την 
αύξηση του όγκου του φρέσκου αέρα. Με τις εφεδρικές θύρες, 
μπορεί να συνδεθεί εύκολα ένας απομακρυσμένος διακόπτης για 
τηλεχειρισμό. H ενσωματωμένη πλακέτα PCB μπορεί να παράγει 
ένα σήμα συναγερμού, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική 
λυχνία συναγερμού ή σε μετρητή κραδασμών.

aΚίνηση Περσίδων 3D
aΡοή Αέρα 360º
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης
aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης

aΛειτουργία “My Mode”
aΑπομνημόνευση Θέσης Περσίδων
aΑποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)
aΦωτιζόμενη Οθόνη

Τηλεχειριστηρίου
aΕνσύρματο Χειριστήριο

(προαιρετικό).

Κατάσταση 
λειτουργίας ύπνου

Λειτουργία 
Αφύγρανσης

Λειτουργία Τurbo

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS036D8S

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QTD012D8S-1 42QTD018D8S-2 42QTD024D8S 42QTD036D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,85 - 3,50 - 4,11 2,90 - 5,30 -5,59 3,30 - 7,04 - 7,91 3,90 - 10,50 - 10,60

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,8 / Α++ 6,3 / Α++ 6,3 / Α++ 6,8 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,47 - 4,20 - 4,31 2,37 - 5,55 - 6,10 2,81 – 7,50 - 8,94 2,90 - 11,00 - 13,50

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,3 / Α+++ 4,9 / Α++ 5,5 / Α+++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 245 x 830 x 830 245 x 830 x 830

Διαστάσεις στομίου  (ΥxΠxΒ) mm 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου Kg 26,6 / 16,3 / 2,5 32,5 / 16 / 2,5 43,9 / 21,6 / 6,0 66,9 / 27,2 / 6,0

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 30 / 20 50 / 25 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω  Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

1 Phase Types 
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ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.304 1.614 2.342 3.296

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 700 960 1.480 2.330

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 510 560 706 810

Στομίου 40CAS-S4/ 40CAS-L6 
 (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 94 94 156 156

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,54 5,10 7,15 10,01

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.174 1.453 2.108 2.966

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS048D8T 38QUS060D8T

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QTD048D8S 42QTD060D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 3,52- 14,00- 15,83 5,20- 15,00- 16,70

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++ 6,3 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,10- 16,00- 17,29 4,30- 18,00- 19,30

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,1 / Α+++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 287 x 830 x 830 287 x 830 x 830

Διαστάσεις στομίου  (ΥxΠxΒ) mm 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου Kg 103,7 / 29,3 / 6,0 107,0 / 29,3 / 6,0

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 65 / 30 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 3.752 4.046

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 2.680 2.880

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 916 1.010

Στομίου 40CAS-L6
 (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 156 156

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 13,90 14,23

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 3.377 3.641

3 Phase Types 
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ΚΑΝΑΛΑΤΟ

Κατάσταση 
λειτουργίας ύπνου

Λειτουργία 
Αφύγρανσης

Aυτόματη Ανίχνευση 
Διαρροής Ψυκτικού

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS036D8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QSS012D8S-1 42QSS018D8S-1 42QSS024D8S 42QSS036D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,53 - 3,50 - 3,99 2,55 - 5,40 -5,86 3,28 - 7,10 - 8,16 2,75 - 10,50 - 11,14

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,3 / Α++ 6,6 / Α++ 6,2 / Α++ 6,3 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,00 - 4,40 - 4,39 2,20 - 5,80 - 6,15 2,81 – 7,45 - 8,49 2,78 - 12,10 - 12,78

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,2 / Α+++ 5,3 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Παροχή Αέρα (Υ/M/Χ) m3/h 600 - 480 - 300 910 - 710 - 515 1.230 - 1.035 - 825 2.100 - 1.800 - 1.500

Εξωτερική στατική πίεση Pa 0 - 60 0 - 100 0 - 160 0 - 160

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 200 x 700 x 506 210 x 880 x 674 249 x 1.100 x 774 249 x 1.360 x 774

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 26,6 / 17,8 32,5 / 24,4 43,9 / 32,3 66,9 / 40,5

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων/  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 30 / 20 50 / 25 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.330 1.700 2.340 3.390

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 700 960 1.480 2.330

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 630 740 860 1.060

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,44 5,69 7,62 10,74

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.197 1.530 2.106 3.051

Η μονάδα τύπου αεραγωγού της Carrier έχει λεπτή σχεδίαση 
με μειωμένο βάρος και είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην 
οροφή. Η καναλάτη μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής 
αέρα από την πίσω και την κάτω πλευρά, για πιο ευέλικτη 
εγκατάσταση. Με αυτόματη λειτουργία προσαρμογής της ροής 
του αέρα, η μονάδα μπορεί να προσαρμόσει την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα της σε χαμηλότερη ή υψηλότερη καμπύλη, για 
τη μείωση ή την αύξηση της ροής του αέρα, ανάλογα με την 
αντίσταση. Η βελτιστοποιημένη σχεδίαση σπείρας αέρα που 
διαθέτει, μπορεί να παρέχει υψηλότερη εξωτερική στατική 
πίεση.

aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης
aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης

aΛειτουργία “My Mode”
aΑπομνημόνευση Θέσης Περσίδων
aΑποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)
aΦωτιζόμενη Οθόνη

Τηλεχειριστηρίου
aΕνσύρματο Χειριστήριο

1 Phase Types 
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS048D8T 38QUS060D8T

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QSS048D8S 42QSS060D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 3,52- 14,10- 15,53 4,10- 15,40- 17,30

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++ 6,3 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,10- 15,50- 18,17 4,40- 18,30- 20,50

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,0 / Α++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Παροχή Αέρα (Υ/M/Χ) m3/h 2.400 - 2.040 - 1.680 2.600 - 2.210 - 1.820

Εξωτερική στατική πίεση Pa 0 - 160 0 - 160

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 300 x 1.200 x 874 300 x 1.200 x 874

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 103,7 / 47,6 107,0 / 47,4

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων/  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 65 / 30 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 3.810 4.060

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 2.680 2.880

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.130 1.180

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 15,13 15,44

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 3.429 3.654

3 Phase Types 
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ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Λειτουργία 
ΑφύγρανσηςΛειτουργία Τurbo

Ανίχνευση 
Διαρροής Ψυκτικού

Η μονάδα δαπέδου της Carrier υιοθετεί απλή σχεδίαση που 
συμπληρώνει ιδανικά κάθε στυλ εσωτερικής διακόσμησης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα μια δροσερή και άνετη ατμόσφαιρα. 
Μια μεγάλη οθόνη LCD είναι ενσωματωμένη για εύκολο χειρισμό.
Η περσίδα εξόδου αέρα κλείνει αυτόματα ώστε να διατηρείται 
μακριά η σκόνη, έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα, 
ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις για συντήρηση και καθαρισμό. 
Σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας, το σύστημα αυτόματης 
προστασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη μονάδα για την 
αποφυγή τυχόν κινδύνων και την αποτροπή περαιτέρω φθοράς.
Ο κωδικός σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη επιτρέπει στους 
τεχνικούς να εντοπίσουν γρήγορα το πρόβλημα, σύμφωνα με το 
βιβλίο συντήρησης.

aΚίνηση Περσίδων 3D
aΛειτουργία Auto
aΈξυπνη Οθονη LCD
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης

aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΛειτουργία “My Mode”
aΑποτροπή Κρύων 

Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS048D8T

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QFD048D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,95- 14,60- 15,45

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,40- 16,10- 18,50

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,1 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.935 x 629 x 456

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 103,7 / 58,4 

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων/  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης                 ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 3.920

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 2.680

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.240

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 16,21

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 3.528

3 Phase Types 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΔΑΠΕΔΟΥ

38QUS012D8S-1 42Q2Y012D8S Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0 0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42Q2Y018D8S Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0 1,15 3 5 12

ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ 

38QUS018D8S-1 42QZL018D8S-2 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QZL024D8S Twin Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QZL036D8S Twin Rotary Έξω 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QZL048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QZL060D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

ΚΑΣΕΤΑ

38QUS012D8S-1 42QTD012D8S-1 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42QTD018D8S-2 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QTD024D8S Twin Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QTD036D8S Twin Rotary Έξω 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QTD048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QTD060D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

38QUS012D8S-1 42QSS012D8S-1 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42QSS018D8S-1 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QSS024D8S Twin Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QSS036D8S Twin Rotary Έξω 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QSS048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QSS060D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

38QUS048D8T 42QFD048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1. Οι αναγραφόμενοι Όροι Πωλήσεων της ΑΗΙ CARRIER Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., εφεξής καλούμενη «η εταιρεία», αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων πώλησης των προϊόντων προς τους αγοραστές. ‹Όροι αγοράς πελατών που είναι αντίθετοι με τους Όρους Πωλήσεων της 
εταιρείας δεν την δεσμεύουν ακόμα και αν δεν έχει εκφράσει ρητά την μη αποδοχή τους. 

2. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται μετά την παραγγελία που δίνεται από τον αγοραστή και αποδέχεται η εταιρεία, είτε με ειδικά καταρτιζόμενο ιδιωτικό 
συμφωνητικό πώλησης, είτε με δελτίο παραγγελίας της εταιρείας, των οποίων οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα ο αγοραστής. 

3. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα προϊόντα κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων το 
αργότερο εντός 30 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει άμεσα την εκτέλεση της σύμβασης ή αποζημίωση από την μη 
εκτέλεση της σύμβασης ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, οπότε οποιαδήποτε καταβολή έχει γίνει από τον αγοραστή καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της 
εταιρείας, μη αποκλειομένου του δικαιώματος της τελευταίας για αποκατάσταση της περαιτέρω ζημίας της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μπορεί να διαθέσει 
τα πωλούμενα δια του παρόντος προϊόντα σε άλλον αγοραστή, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση. Στην περίπτωση αποθήκευσης των προϊόντων ο αγοραστής θα 
βαρύνετε με τα σχετικά έξοδα αποθήκευσης. 

4. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο από τον αγοραστή οποιαδήποτε τυχόν καταβολή έχει ήδη γίνει από τον αγοραστή καταπίπτει 
ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας, μη αποκλειομένου του δικαιώματος της τελευταίας για αποκατάσταση της περαιτέρω ζημίας της. 

5. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει εντός του χρόνου, ο οποίος έχει προσδιορισθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή στο δελτίο παραγγελίας, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αδυναμίας παραγωγής του μηχανήματος. Η εταιρεία δεν θεωρείται υπερήμερη, αν εγγράφως ειδοποιήσει τον αγοραστή περί 
της αδυναμίας παράδοσης, προ της καθορισθείσας ημερομηνίας παράδοσης. Στην ειδοποίηση πρέπει να περιέχεται η νέα ημερομηνία παράδοσης. 

6. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με έξοδα και με ευθύνη του αγοραστή για κάθε φθορά ή βλάβη αυτών, εκτός αν ρητώς συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ 
των μερών. Μετά την φυσική παράδοση στον τόπο του έργου ή στις αποθήκες του αγοραστή, η ευθύνη φύλαξης είναι αποκλειστικά του αγοραστή. Επιπλέον 
έξοδα για επείγουσες αποστολές, επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία, όπως και έξοδα αποστολής προϊόντων προς επισκευή βαρύνουν και καταβάλλονται από 
τον αγοραστή. 

7. Κάθε μετακίνηση του προϊόντος πέραν της αποθήκης της εταιρείας, γίνεται με κίνδυνο, ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή.

Προσοχή: Ο έλεγχος των προϊόντων γίνεται κατά την παράδοση τους από τον μεταφορέα. Επιστροφές προϊόντων πλην αυτών που εμπίπτουν σε καθεστώς 
εγγύησης δεν γίνονται αποδεκτές μετά το πέρας 30 ημερών από την αποστολή τους. Προϊόντα εκτός συσκευασίας ή κατεστραμμένα λόγω κακής μεταχείρισης 
δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά. Η εταιρεία χρεώνει στον αγοραστή το 10% της αξίας των προϊόντων που της επιστρέφονται χωρίς να είναι 
ελαττωματικά, αλλά με ανοιγμένη ή κατεστραμμένη με οποιοδήποτε τρόπο συσκευασία, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος της εταιρείας για την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας της. 

8. Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους εγγύησης αυτών, υπό τον όρο να βρίσκονται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, 
λειτουργίας και συντήρησης. 

9. Το τίμημα καθορίζεται σε Ευρώ. Το τίμημα μπορεί να καθορίζεται και σε άλλο νόμισμα μετά από συμφωνία των μερών. 

10. Πριν την παράδοση των προϊόντων το σύνολο του τιμήματος πρέπει να έχει πλήρως εξοφληθεί τοις μετρητοίς εκτός εάν έχει γίνει συνεννόηση με την 
εταιρεία για πίστωση του συνόλου ή τμήματος του τιμήματος (πληρωμή με δόσεις). Εάν συμφωνηθεί η χορήγηση επιταγών από τον αγοραστή, αυτές διατηρούν 
την αυτοτέλειά τους και η εταιρεία δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματά της από αυτές ανεξάρτητα και παράλληλα από τα δικαιώματά της που απορρέουν από 
τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διακανονισμού του τιμήματος και μη έγκαιρης και προσήκουσας καταβολής από τον αγοραστή οποιουδήποτε μέρους του 
τιμήματος σύμφωνα με τον εν λόγω διακανονισμό το σύνολο του εναπομένοντος υπολοίπου του τιμήματος πλέον τόκων και εξόδων θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο 
και άμεσα απαιτητό, η δε εταιρεία θα έχει μεταξύ άλλων δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση, οπότε κάθε καταβολή που έχει ήδη γίνει από τον αγοραστή 
θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας, μη αποκλειομένου του δικαιώματος της εταιρείας για αποκατάσταση της περαιτέρω ζημίας της. Τα αυτά 
δικαιώματα έχει η εταιρεία στην περίπτωση κήρυξης του αγοραστή σε πτώχευση ή θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση, ή υπαγωγής του σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή σε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση ή υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε κάποια εκ των προαναφερόμενων καταστάσεων. 

11. Μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος αποδεικνύεται μόνο με έντυπη απόδειξη της εταιρείας. 

12. Σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος και διακανονισμού αυτού συμφωνείται ρητά ότι η κυριότητα και νομή των πωλούμενων προϊόντων παρακρατείται 
από την εταιρεία μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος, μεταβιβάζεται δε στον αγοραστή αμέσως με την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο αγοραστής 
παραλαμβάνει μόνο την κατοχή των προϊόντων. Κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνουμένης αίρεσης απαγορεύεται κάθε πράξη ματαίωσης ή ελάττωσης 
του αποτελέσματος αυτής. Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, η εταιρεία δικαιούται είτε να απαιτήσει την καταβολή ολοκλήρου του τιμήματος το 
οποίο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο είτε να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εν όλω ή εν μέρει ασκώντας τα εκ της κυριότητας δικαιώματα. Συμφωνείται 
ότι η εταιρεία δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ακόμα και εάν έχει επιχειρήσει την είσπραξη του οφειλόμενου τιμήματος και αυτή δεν έχει 
πραγματωθεί. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει για τον όρο παρακράτησης της κυριότητας καθ’ οιονδήποτε χρόνο οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο 
προτίθεται ο αγοραστής να πωλήσει περαιτέρω τα σε αυτόν πωλούμενα προϊόντα.Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει τις 
τυχόν καταβληθείσες δόσεις σαν ποινική ρήτρα, μη αποκλειομένου του δικαιώματος της για αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

Σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος και καθυστέρησης καταβολής αυτού θα οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας βάσει του Ν. 4152/2013. 

13. Για όσο διάστημα ο αγοραστής δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του από τους παρόντες όρους ή/και το σχετικό συμφωνητικό πώλησης, η εταιρεία δικαιούται να 
αναστείλει την εκτέλεση των δικών της υποχρεώσεων. 

14. Η εταιρεία θα δικαιούται να καταλογίζει τα καταβαλλόμενα από τον αγοραστή ποσά σε εξόφληση των επί μέρους αξιών των εκδιδόμενων τιμολογίων κατά 
την σειρά που εκείνη (η εταιρεία) θα αποφασίζει. 

15. Με την επιφύλαξη αντίθετης ρύθμισης στο παρόν, η συνολική ευθύνη οποιουδήποτε μέρους έναντι του άλλου, είτε εκ σύμβασης είτε εξ αδικοπραξίας ή 
εξ άλλης αιτίας, περιορίζεται μέχρι του ύψους της αξίας της σύμβασης πώλησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σχετικά με την ευθύνη κάθε μέρους για τον 
τραυματισμό ή θάνατο προσώπου που τυχόν προκληθεί από δόλο ή βαριά αμέλεια του μέρους αυτού. 

Παρά τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους, κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ζημία ανεξαρτήτως της αιτίας 
αυτών. 

16. Απαγορεύεται στον αγοραστή η εκχώρηση της σύμβασης πώλησης ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης πηγάζει από αυτή ή η ενεχυρίαση των εξ 
αυτής δικαιωμάτων προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
εταιρείας. 

17. Για κάθε διαφορά που απορρέει από ή συνδέεται με την πώληση προϊόντων της εταιρείας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας (Ειρηνοδικείο, 
Πρωτοδικείο, Εφετείο). Η εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα να προσφύγει και στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας ή της έδρας του αγοραστή. 



18. Με την υπογραφή των παρόντων όρων ή/και του ειδικού συμφωνητικού πώλησης ή και του εντύπου παραγγελίας ο αγοραστής ενημερώνεται και συναινεί για 
την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας: α) σε συμμόρφωση με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες 
υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων, για τον χαρακτηρισμό ως προμηθευτών ή πελατών), β) για 
τη διαχείριση των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των πληρωμών και των τιμολογίων, της παραλαβής προϊόντων και/ή υπηρεσιών στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, γ) για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και την εκπόνηση ερευνών αγοράς. 
Επίσης, ο αγοραστής ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε δημόσιες αρχές, εφόσον ζητηθούν ή/και να διαβιβαστούν 
εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Η.Α.Ε.) σε συνδεδεμένες με την εταιρεία εταιρείες ή/και σε τρίτες εταιρείες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), προς εξυπηρέτηση των σκοπών που προαναφέρθηκαν, αλλά και προς συμμόρφωση αυτών με την κατά τόπο νομοθεσία, εφαρμοζομένων από την 
εταιρεία των κατάλληλων εγγυήσεων για την διαβίβαση αυτή. Ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των δικαιωμάτων του που προβλέπονται στο σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, καθώς και για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων του, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνεί απ’ ευθείας 
με την εταιρεία, Λ. Κηφισού 18, Περιστέρι Αττικής, τηλ: 210.67.96.300, e-mail: grinfo@ahi-carrier.eu

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ 

1. Ο αγοραστής υποχρεούται να αποστέλλει την παραγγελία του προς την εταιρεία εγγράφως ή μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει σε αυτή να 
αναφέρει σαφώς το προϊόν όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο, την ποσότητα και τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. 

2. Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο για τις παραγγελίες που έχει αποδεχθεί εγγράφως. 

3. Όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα προς παράδοση, το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας θα ειδοποιεί τον αγοραστή άμεσα για την παράδοση τους. 

ΑΚΥΡΏΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

1. Oι ακυρώσεις των παραγγελιών πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρεία εγγράφως μέσω e-mail ή fax. 

2. Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της από την εταιρεία δεν υπάρχει καμιά χρέωση για τον αγοραστή. 

3. Σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι ειδικών προδιαγραφών ή έχουν παραγγελθεί στο εργοστάσιο και ο αγοραστής ακυρώσει την παραγγελία του μετά την 
επιβεβαίωση κατασκευής των προϊόντων από το εργοστάσιο, η εταιρεία χρεώνει 25% επί της συνολικής αξίας της παραγγελίας.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Εάν απαιτείται ειδική συσκευασία των προϊόντων πέραν αυτής των εργοστασίων, ο αγοραστής θα πρέπει να ειδοποιεί το τμήμα διακίνησης προϊόντων της 
εταιρείας έγκαιρα προκείμενου να ενημερώνεται για την δυνατότητα και το κόστος ειδικής συσκευασίας. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Εάν κατά την ώρα της παραλαβής εντοπιστεί πρόβλημα στα προϊόντα, ο αγοραστής οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας 
και να καταγράφει το πρόβλημα στο Δελτίο Αποστολής των προϊόντων. 

2. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν γίνει αντιληπτό κατά την παραλαβή αλλά κατά την εγκατάσταση των προϊόντων, ο αγοραστής οφείλει να μην προβαίνει 
στην εγκατάσταση αλλά να ειδοποιεί άμεσα το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας. 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

1.1 Ο αγοραστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιαδήποτε συγγενής εταιρεία, οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος 
ή άλλο πρόσωπο

που συνδέεται ή ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή (i) χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για σκοπούς παράνομης συνεισφοράς, παροχής δώρου, ψυχαγωγίας ή 
για άλλους παράνομους σκοπούς, (ii) πραγματοποιεί με τα κεφάλαιά του οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση παράνομη πληρωμή σε οποιονδήποτε αλλοδαπό ή εγχώριο 
κυβερνητικό αξιωματούχο ή υπάλληλο, (iii) παραβιάζει ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου του έτους 1977 των Η.Π.Α περί Πρακτικών Διαφθοράς 
στην Αλλοδαπή, ή (iv) προβαίνει σε οποιαδήποτε δωροδοκία, εξαγορά, πληρωμή με σκοπό επιρροή, ανταμοιβή για αθέμιτη συναλλαγή ή σε οποιαδήποτε άλλη 
παράνομη πληρωμή. 

1.2 Οποιαδήποτε παραβίαση της παραγράφου (1.1) του παρόντος όρου από τον αγοραστή θα αποτελεί ουσιώδη παράβαση της παρούσας σύμβασης πώλησης και 
θα παρέχει στην εταιρεία το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση πώλησης χωρίς αποζημίωση από την εταιρεία.. 

1.3 Ο αγοραστής δια της παρούσας δηλώνει ότι δεσμεύεται από τις ε τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας ή σε παρόμοιες πολιτικές 
της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που σχετίζονται με διακρίσεις εις βάρος εργαζομένων, με τη δωροδοκία οποιουδήποτε προσώπου ή 
εταιρείας, εγχώριου και αλλοδαπού δημοσίου υπαλλήλου, με την προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την περιβαλλοντική ευθύνη. 

2. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

2.1 Ο αγοραστής δια του παρόντος δηλώνει, εγγυάται και συμφωνεί ότι κανένα χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας δεν έχει καταβληθεί, προσφερθεί, δοθεί 
ή αποτελέσει αντικείμενο υπόσχεσης ούτε θα καταβληθεί, προσφερθεί, δοθεί ή αποτελέσει αντικείμενο υπόσχεσης στο μέλλον από τοναγοραστή , τους 
αντιπροσώπους του ή τους υπαλλήλους του, άμεσα ή έμμεσα: 

α) Στην εταιρεία, τους μετόχους της ή σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συγγενείςτης εταιρείες (εφεξής καλούμενες «ΑΗΙ CARRIER»), εκτός από την αμοιβή 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης πώλησης, ή σε οποιοδήποτε διευθυντικό στέλεχος, ανώτερο υπάλληλο ή υπάλληλο της AHI CARRIER, ή 

β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή επιχείρηση, υπό την καθοδήγηση ή κατόπιν συμφωνίας με την AHI CARRIER, ή με οποιονδήποτε διευθυντή, ανώτερο 
υπάλληλο ή υπάλληλο της AHI CARRIER, ή 

γ) σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή υπάλληλο αυτού, σε οποιοδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα ή οποιοδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή αντιπρόσωπο 
οποιασδήποτε κυβέρνησης ή οργάνου οποιασδήποτε κυβέρνησης, με σκοπό: 

(i) να επηρεάζει οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού του κόμματος, του υπαλλήλου, υποψηφίου, αξιωματούχου, υπαλλήλου ή αντιπροσώπου, κατά την επίσημη 
ιδιότητά του, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να παραλείπει να εκτελεί τα επίσημα καθήκοντά του, ή 

(ii) να παροτρύνει οποιοδήποτε τέτοιο κόμμα, υπάλληλο, υποψήφιο, αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του σε μια κυβέρνηση ή σε 
ένα φορέα ώστε να επιδράσει ή να επηρεάσει οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση της εν λόγω κυβέρνησης ή φορέα, 

με σκοπό να συνδράμουν τον αγοραστή για την επίτευξη ή διατήρηση οποιασδήποτε συνεργασίας με την ΑΗΙ CARRIER..

2.2 Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης διάταξης, η παρούσα σύμβαση πώλησης δύναται να καταγγελθεί από την εταιρεία αζημίως δι’ εαυτήν με 
άμεση ισχύ εάν η εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον αγοραστή στην παράγραφο (2.1) του παρόντος όρου 
δεν ισχύουν πλέον. 

2.3 Η καταγγελία σύμφωνα με την παράγραφο (2.2) του παρόντος όρου θα θεωρείται καταγγελία για σπουδαίο λόγο και θα απαλλάσσει την εταιρεία από 
οποιαδήποτε υποχρέωση να προβεί σε περαιτέρω συναλλαγές με τον αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης. 

3. ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα νομικά και ηθικά πρότυπα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Ο αγοραστής δηλώνει ότι του χορηγήθηκε 
αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας και συνάπτοντας την σύμβαση πώλησης εγγυάται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνεί να δεσμεύεται 
από το περιεχόμενο τους.


