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Service Report Form – Filled by customer(Details has to be filled in English or in Greek)(*)fill all required information
ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗ –υμπληρώνει ο πελάτης(παρακαλώ , ςυμπληρώςτε ςτα αγγλικά ή ελληνικά)(*) - ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΣΟΛΗ
DATE OF DISPATCH

ΑΠΟ ΧΩΡΑ*
COUNTRY

ΑΠΟΣΟΛΕΑ
SENDER*
ΔΙΕΤΘΤΝΗ - ΟΔΟ
ADDRESS - STREET

ΠΟΛΗ *
TOWN / CITY

ΔΙΕΤΘΤΝΗ - ΑΛΛΟ
ADDRESS - OTHER

Σ. ΚΩΔΙΚΟ*
ZIP CODE

ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ
OWNER - USER*
ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΟΤ
LOGIN CODE*

E-MAIL *

ΤΝΘΗΜΑΣΙΚΟ ΕΙΟΔΟΤ
PASSWORD

ΣΗΛ.
TELEPHONE*

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ORDER NUMBER *

ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΕΓΓΤΗΗ ΜΟΝΟ
FOR WARRANTY PURPOSE

ΣΤΠΟ ΤΚΕΤΗ
DEVICE TYPE *

ΚΑΛΤΨΗ
COVERED



ΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
SERIAL NUMBER *

ΜΗ ΚΑΛΤΨΗ
NOT COVERED



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ-ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ / DESCRIPTION OFF AULT-SYMPTOMS:*

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΜΠΑΣΑΡΙΕ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΛΠ.) / ACCOMPANIED MATERIAL (BATTERIES, CABLES ETC.): *

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ:
Σα προϊόντα τθσ ΝΣΕΣΑ ΕΛΙ τα οποία αγοράςκθκαν από τθσ αποκικεσ τθσ Ελλάδασ, τθσ
Ιςπανίασ και τθσ Γερμανίασ επιςκευάηονται από το κζντρο επιςκευϊν ςτθν Ελλάδα, με
διεφκυνςθ ΝΣΕΣΑ ΕΛΙ ΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΚΕ - Λεωφ. Μεςογείων 292, Χολαργόσ
15562, 4οσ όροφοσ, Ακινα, Ελλάδα - Tel.: (+30)6959993911, skype: detaelis.ordering
2. Πλθροφορίεσ για το τμιμα service πρζπει να γράφονται ςτθν αγγλικι ι ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
3. Σα μθχανιματα τα οποία είναι εντόσ τθσ εγγφθςθσ να ςυνοδεφονται με το βιβλιάρια που
φζρουν τθν ςφραγίδα τθσ εγγφθςθσ, (όταν δεν υπάρχει ςφραγίδα και θμερομθνία πϊλθςθσ,
τότε θ εγγφθςθ μετριζται από τθν θμερομθνία παραγωγισ του μθχανιματοσ).
4. Σα προϊόντα τα οποία είναι ςτθν εγγφθςθ ςτζλνονται ςτθν Ελλάδα μζςω του courier ACS ι
UPS με κόςτοσ του πελάτθ και το κόςτοσ τθσ επιςκευισ και τθσ επιςτροφισ αναλαμβάνει θ
εταιρεία.
5. Σα προϊόντα τα οποία είναι εκτόσ εγγφθςθσ ςτζλνονται ςτθν Ελλάδα μζςω του courier ACS
ι UPS με κόςτοσ του πελάτθ, ο πελάτθσ ενθμερϊνεται για το κόςτοσ τθσ επιςκευισ και τθσ
επιςτροφισ του επιδιορκωμζνου προϊόντοσ μζςω e-mail θ skype και λαμβάνει το προϊόν
μετά τθν κάλυψθ αυτοφ του κόςτοσ.
6. Σο επιςκευαςμζνο προϊόν επιςτρζφεται ςτον αγοραςτι μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν ςτιγμι
τθσ παραλαβισ του από το τμιμα service.
7. Η εταιρεία δεν καλφπτει τθν επιςκευι τθσ ςυςκευισ ςτα πλαίςια τθσ εγγφθςθσ, όταν αυτι
ζχει ανοιχκεί ι παραβιαςκεί από τον πελάτθ και/ι δεν ςυνοδεφεται από το βιβλιάριο με
τθν ςφραγίδα εγγφθςθσ.
Σα μθχανιματα επίςθσ, δεν καλφπτονται από εγγφθςθ εάν ςυμβαίνουν τα ακόλουκα:
Βλάβεσ που προκφπτουν από τθν κακι - μθ ορκι χριςθ του μθχανιματοσ.
Βλάβεσ που ςχετίηονται με καιρικά φαινόμενα - πολφ υψθλζσ ι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ,
κεραυνοί κλπ.
Βλάβεσ οι οποίεσ προκφπτουν από το πζςιμο, χτφπθμα, υγραςία κλπ.
Εφόςον ζχουν παραβιαςτεί οι ςφραγίδεσ
8. Για να ςτείλετε το μθχάνθμα για επιςκευι είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί το παρόν
ζντυπο με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (*)
1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

GENERAL TERMS & CONDITIONS:
Deta Elis products which have been bought from storage in Greece, in Spain or in
Germany by service center in Greece, with address DETA ELIS ELLAS – Leof.
Mesogeion 292, Holargos 15562, 4 floor, Athens, Greece, Tel.:(+30)6959993911,
skype: detaelis.ordering
Any information which are sent to service department should be in English or in
Greek language.
Devices that are under warranty should be accompanied with the books bearing
the seal of guarantee. (When there is no stamp and date of sale, then the
guarantee is measured from the manufacturing date of the equipment).
Products which are under warranty have to be sent to Greece by ACS or UPS
courier on the cost of the customer and the cost of repair and return will be
covered by the company.
Products which are not covered by warranty have to be sent to Greece by ACS or
UPS courier on the cost of the customer. Costumer will be informed about
service and return cost by e-mail or skype and will receive products after
covering it.
The defective product will be return to buyer after 30 day from the day of it
received
The company does not cover any repair of the equipment under warranty, if it
has been opened or tampered with by the customer and / or if it is not
accompanied by the booklet with the warranty seal.
The machines also are not covered by warranty if the following happens:
- Damage resulting from poor - Improper use of the machine.
- Malfunctions related to weather - very high or low temperatures, lightning
etc.
- Damage resulting from the fall, hit, humidity etc.
- If the seals have been broken
To send the machine for repair must fill this form with all required information
(*)

