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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ‐ RMA 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: RMA No: 
(συμπληρώνεται από το τμήμα RMA κατά την παραλαβή της συσκευής) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α.Φ.Μ.: ΔΟΥ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ: ΤΚ: 
ΤΗΛ: ΦΑΞ: E-MAIL: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 
SERIAL NUMBER: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ: 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: 
Αρχική Συσκευασία Καλώδιο Τροφοδοσίας Καλώδιο Ethernet Τροφοδοτικό 
PoE Feeder Grid/Dish Wifi Antenna 
3G Antenna SIM USB Full Pack 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 
Η παρούσα φόρμα αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έντυπο του ελαττωματικού προϊόντος που επιστρέφω προς έλεγχο στην εταιρεία XPATIT Α.Ε.. Με την 
παρούσα φόρμα δηλώνω ότι έλαβα γνώση των παρακάτω όρων που διέπουν τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων και γενικότερα των όρων 
χρήσης που είναι δημοσιευμένοι στο www.xpatit.gr : 

1) Η εγγύηση των εμπορευμάτων ισχύει εντός της εταιρείας Xpatit. Σε περίπτωση που προκύψει κόστος μεταφορικών από και προς στην εταιρεία, τότε αυτά 
επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

2) Η διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των προϊόντων διαρκεί τυπικά από 24 έως 72 ώρες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του τεχνικού τμήματος αλλά και 
ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για να ελεγχθεί πλήρως το προϊόν (τύπος δυσλειτουργίας κλπ). 

3) Η περιγραφή του προβλήματος της συσκευής θα πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική διότι η συσκευή θα ελέγχεται μόνο για το πρόβλημα που 
περιγράφεται. Οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στις συσκευές, γίνονται όπως προβλέπει ο εκάστοτε κατασκευαστής. 

4) Οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι γίνονται με βάση τις επίσημες τεχνικές οδηγίες ελέγχου των ελαττωματικών συσκευών που προβλέπονται από τον 
εκάστοτε κατασκευαστή. 

5) Προϊόντα που έχουν φυσικές φθορές – Physical Damage ή Overvoltage, δεν καλύπτονται από εγγύηση μιας και η τελευταία ακυρώνεται. 

6) Εάν η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων συνοδευτικών του ελαττωματικού προϊόντος,  διαρκέσει πέραν των 10 ημερών χωρίς να ολοκληρωθεί με 
υπαιτιότητα του πελάτη, το δέμα θα επιστρέφεται στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών χωρίς να έχει ελεγχθεί. 

7) Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό αλλά παρά ταύτα μετά τον τεχνικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει το προϊόν 
διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία είναι 15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8) Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας RMA ο πελάτης αρνείται να συνεργαστεί με το τμήμα Service της εταιρείας μας ή αρνείται να 
παραλάβει το/τα προϊόν(τα) που έστειλε προς τεχνικό έλεγχο, για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, τότε η εταιρεία 
μας θα εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το προϊόν μειωμένης αξίας (σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς) κατά ποσό ανάλογο των φθορών και της «ηλικίας» 
του προϊόντος αλλά και της γενικότερης του κατάστασης. Στη συνέχεια, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για τον τεχνικό έλεγχο. Τέλος, εάν 
μετά τα παραπάνω, προκύπτει οικονομική διαφορά, ποσό δηλαδή που απομένει να επιστραφεί στον πελάτη, εάν ο πελάτης δεν δηλώσει τραπεζικό 
λογαριασμό για πίστωση του ποσού αυτού, το υπόλοιπο θα παραμένει στην καρτέλα του έως ότου το διεκδικήσει. 
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