Ημ/νια ………………………...
Eπωνυμία …………………………………………………………………………..……….
Διεύθυνση ………………………………………………………………………………..…..

Τηλ.Α…….……………………..

Tαχ Κώδικας……………………Πόλη…………………………………………..……….

Τηλ.Β…………………….……..

Επάγγελμα……………………………………….ΑΦΜ……..……………………..……..
ΔΟΥ………………..…….……...
______________________________________________________________________________________________________________________
PRODUCT Type:
iPhone 3GS

iPhone 5

iPad 2

iPhone 4

iPhone 5c

iPad 3

iPhone 4s

iPhone 5s

iPad 4

8GB

16GB

iPad mini

32GB

Production S/N ……………………………………………………………..……..
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ……………………………………………….….……
Βλάβη………….…….…………………………………………………………………………………………………………...……………..…
……….…….………………………………………………….…….………………………………………………………………………...………
Συσκευασία ‐ Accessories …………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________________________________________________________
Γενικοί Όροι:
Ο πελάτης θα ενημερώνεται για την αξία επισκευής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ορίζει η εταιρεία μας (σύμφωνα με
τη βλάβη την οποία έχει υποδείξει) και θα πρέπει να έχει αποδεχτεί το κόστος επισκευής.
Για τυχόν επιπλέον βλάβες της συσκευής που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη και
ενημερώνει τον πελάτη για το επιπλέον κόστος επισκευής.
Λογισμικό/Δεδομένα
‐ Η εταιρεία μας στα πλαίσια επιδιόρθωσης της βλάβης ή οδηγιών του κατασκευαστή, δύναται να προβαίνει σε αναβάθμιση
λογισμικού ή επαναπρογραμματισμού της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό να διαγραφούν όλα ή μέρος
των καταχωρημένων αρχείων (τηλέφωνα, αρχεία κλήσεων, φωτογραφίες, βίντεο κ.λ.π.) για τα οποία η εταιρεία μας δε
φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
‐ Για την ασφάλεια των αρχείων συνιστάται πριν την επισκευή η τήρηση από εσάς αντιγράφων ασφαλείας.
‐ Ο τεχνικός της εταιρείας μας που ανέλαβε την επισκευή, για λόγους αποκλειστικά επισκευής και ελέγχου της καλής
λειτουργίας, ενδέχεται να κάνει ορατά σε αυτόν κάποια από τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στην μνήμη του
τηλεφώνου.
‐ Εάν το τηλέφωνο περιέχει κάρτα μνήμης, θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν την παράδοση της συσκευής προς επισκευή. Σε
περίπτωση απώλειας της κάρτας μνήμης, ή αρχείων αυτής, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη.
Εγγύηση Επισκευής
‐ Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την επισκευή της συσκευής καθώς και η ίδια η επισκευή καλύπτεται από
έξι (6) μήνες εγγύησης καλής λειτουργίας.
‐ Η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωση της ανωτέρω ίδιας βλάβης και του ανταλλακτικού που χρησιμοποιήθηκε, και μόνον
αυτήν και ισχύει επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ελέγχου ή την απόδειξη πληρωμής του service. Η εγγύηση δεν ισχύει σε
περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής: σπάσιμο, νερό, υγρασία, παρέμβαση στο λογισμικό (όπως μη εξουσιοδοτημένες
αναβαθμίσεις λογισμικού, ξεκλείδωμα, κ.τ.λ.), επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, αφαίρεση αυτοκόλλητων εγγύησης
service εσωτερικά της συσκευής, καθώς και από παραβίαση των ορίων λειτουργίας της συσκευής όπως έκθεση σε μη
φυσιολογικές θερμοκρασίες, χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ κλπ.
‐ Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων εγγύησης θέτει αυτόματα τη συσκευή εκτός εγγύησης και η επισκευή θα χρεώνεται.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους επισκευής τότε ο πελάτης θα καταβάλει το ποσό των 20€ για τον έλεγχο της
συσκευής.
Αποδέχομαι τα ανωτέρω
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

