NOVATRON AE
Ιωάννου Αποστολοπούλου 61Α, Χαλάνδρι, 152 31

T: 210 61 80 865
F: 210 61 80 866
ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

*Ημερομηνία.
Στοιχεία επικοινωνίας
*Εταιρεία.

*ΑΦΜ.

*ΔΟΥ.

*Ονοματεπώνυμο.

*Διεύθυνση.

*Πόλη/ΤΚ.

*Τηλέφωνο.

*Fax.

*Email.

Συσκευή προς επισκευή
*Περιγραφή είδους.

*Serial Number.

*Αριθμός τιμολογίου αγοράς (για κάλυψη από εγγύηση).

*Ημ/νία Αγοράς.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Περιγραφή βλάβης.
Παρακαλώ κάνετε μια όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ώστε να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε και να το
επισκευάσουμε.

Εξαρτήματα που συνοδεύουν τη συσκευή που μας αποστέλλεται.

Σχόλια.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω πριν μας στείλετε τη συσκευή σας.
α) Συμφωνώ ότι η Novatron AE δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή λογισμικού από την συσκευή μου.
β) Συμφωνώ ότι η Novatron AE δεν είναι υπεύθυνη για πιθανή ζημιά που μπορεί να προκληθεί στη συσκευή μου κατά την
αποστολή και επιστροφή από και προς εμένα.
γ) Συμφωνώ ότι μετά την παρέλευση τριών μηνών από την παράδοση της συσκευής μου στις εγκαταστάσεις της Novatron AE και
εφόσον έχω ειδοποιηθεί να παραλάβω την συσκευή μου ή για το κόστος επισκευής, δεν την έχω παραλάβει και δεν έχω πληρώσει το
αντίστοιχο τίμημα ή δεν έχω αποδεχθεί την προσφορά του κόστους επισκευής, η συσκευή μου περιέρχεται στην ιδιοκτησία της
Novatron AE έτσι ώστε να ανακτήσει το κόστος της επισκευής και των όποιων άλλων εξόδων έχουν προκύψει.
δ) Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Novatron σε περίπτωση καταστροφής της συσκευής μου περιορίζεται στην αντικατάσταση της με
άλλη μεταχειρισμένη συσκευή ίδιου ή νεότερου μοντέλου. Επίσης δέχομαι ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω αποζημίωση για
οποιοδήποτε άλλο λόγο ακόμα και εξαιτίας απώλειας δεδομένων και όποιας άλλης θετικής και αποθετικής ζημίας.
ε) Σε περίπτωση μη αποδοχής της προσφοράς από τη Novatron για επισκευή, η συσκευή θα επιστραφεί, και θα επιβαρυνθώ με το
ποσόν των 40 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη διάγνωση της βλάβης. Η ίδια χρέωση θα υπάρξει εάν μία συσκευή είναι σε
εγγύηση αλλά δεν διαπιστωθεί βλάβη από το τεχνικό τμήμα της Novatron.
Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα για εταιρείες.

Παραλαβή από.

V060611

