
 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών οργανώνει συλλογικές αγορές 

ποιοτικών κλιματιστικών. Ο ΚΣΚ μέσω της συλλογικής αγοράς θα 

προσπαθήσει τα ποιοτικά αυτά κλιματιστικά να είναι διαθέσιμα σε 

σημαντικά καλύτερη τιμή από την μέση τιμή της αγοράς. 

 

Με τη συσκευή που θα επιλέξετε, θα μπορείτε να ψύχετε αποτελεσματικά το χώρο σας. 

Κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων και ακόμη και το χειμώνα, μέχρι να πέσει η 

εξωτερική θερμοκρασία κάτω από 10 °C, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια 

συσκευή για να θερμαίνει τους χώρους εξίσου αποτελεσματικά. 

 

ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ; 

 

Επειδή, στο πλαίσιο της ομαδικής αγοράς, ο ΚΣΚ θα εργαστεί για να προσφέρει στους 

καταναλωτές μια καλή προσφορά για κλιματιστικά που έχουν πετύχει υψηλή βαθμολόγηση 

στις συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία 

με τον ΚΣΚ. Στόχος μας είναι να πετύχουμε όσο το δυνατόν τους καλύτερους δυνατούς 

όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, και τις όσο το δυνατό 

καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάσταση, η οποία είναι 

απαραίτητη για (ενεργειακά) αποδοτική λειτουργία του κλιματιστικού. 

 

 Ποια μοντέλα θα προσφερθούν και σε ποια τιμή. Όλοι οι καταναλωτές που θα εγγραφούν 

για να συμμετάσχουν στη συλλογική αγορά θα ενημερωθούν για μια μη δεσμευτική 

προσφορά. Ωστόσο, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε σήμερα ότι θα προσφέρονται 

μόνο τα κλιματιστικά που έχουν πετύχει υψηλή βαθμολόγηση στις συγκριτικές δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τον ΚΣΚ. 

 

Κάθε συσκευή λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μόνο αν 

χρησιμοποιείται σωστά και συντηρείται, έτσι σε όλους τους συμμετέχοντες στην συλλογική 

εκστρατεία θα σας προσφέρουμε επίσης συμβουλές σχετικά με τη χρήση και συντήρηση 

των κλιματιστικών. 

 

 

 



 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ. 

 

Η εκστρατεία συλλογικών αγορών είναι ανοικτή σε όλους τους καταναλωτές που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν και να εγκαταστήσουν ένα ποιοτικό κλιματιστικό. 

 

Η συμμετοχή στην ομαδική αγορά είναι δωρεάν και μη δεσμευτική. Μόνο όταν πάρετε τη 

προσφορά, θα αποφασίσετε αν θα αγοράσετε τη συσκευή ή όχι σύμφωνα με τους όρους 

της συλλογικής αγοράς. 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ; ΑΙΤΗΘΗΤΕ ΤΩΡΑ! 

 

Η συλλογική αγορά διεξάγεται ως διαδικτυακή εκστρατεία, οπότε όλη η επικοινωνία θα 

γίνεται μέσω ιστοσελίδας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υποβάλετε αίτηση το 

συντομότερο δυνατό, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.klimatistika.cy. Αν υποβάλετε 

όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα λάβετε επίσης μια σύσταση σχετικά με την 

καταλληλότερη συσκευή που θα πρέπει να εγκατασταθεί στο σπίτι σας.  

 

Θα αγοράσετε τη συσκευή σας απευθείας από έναν πάροχο συλλογικής αγοράς (ή από 

διαφορετικούς παρόχους, αλλά πάντοτε υπό τους όρους της συλλογικής αγοράς), στον 

οποίο ο ΚΣΚ θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις - όσο το δυνατό πιο ευνοϊκούς 

για εσάς, τους καταναλωτές. 

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης μιας αγοράς, μαζί με μια 

επιλογή ποιοτικών κλιματιστικών θα αποσταλούν στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας 

ταχυδρομείου που θα δηλώσετε αμέσως μετά την 23η Ιανουαρίου 2023 όταν εγγράφεστε 

στην ιστοσελίδα www.klimatistika.cy  

 

Υποβάλετε την αίτησή σας να συμμετάσχετε στο www.klimatistika.cy  σήμερα! 

 

Ενημερώστε τους φίλους και τους γνωστούς σας για τις καλές προσφορές σε ποιοτικά 

κλιματιστικά που έχουν πετύχει υψηλή βαθμολόγηση στις συγκριτικές δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τον ΚΣΚ - γιατί όλοι μαζί 

είμαστε ισχυρότεροι! 

 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, 

 

about:blank
about:blank


θα διατίθεται περιορισμένη ποσότητα κλιματιστικών, οπότε η συλλογική αγορά 

κλιματιστικών μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

Υποβάλετε τη δωρεάν εγγραφή σας το συντομότερο δυνατό για να συμμετάσχετε στην 

συλλογική αγορά. Θα λάβετε μια μη δεσμευτική προσφορά. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αναμένεται  

ότι αμέσως μετά τις 23 02 2023 θα λάβετε τη προσφορά μέσω email.  Εκείνη τη στιγμή θα 

αποφασίσετε αν θα αγοράσετε ή όχι τη συσκευή. 

ΑΓΟΡΑΣΤΕ 

Μπορείτε να αγοράσετε απευθείας από τον πάροχο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 το 

αργότερο. 

Η απόφαση θα είναι δική σας. Τα αποθέματα είναι περιορισμένα, γι' αυτό μην 

καθυστερείτε. 

 


