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ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

 

Για την υποβολή αιτήματος RMA/FAST RMA/Τεχνικού Ελέγχου για μία από τις συσκευές που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα 

της XPATIT Α.Ε., παρακαλώ ακολουθείστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα: 

1) Σε οποιαδήποτε συσκευή έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet), επιλέγετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) της αρεσκείας σας 

και στο πεδίο διευθύνσεων αναγράφετε την διεύθυνση ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (https://www.xpatit.gr). 

Μόλις φορτώσει η αρχική σελίδα του ιστότοπου, επιλέγετε πάνω δεξιά το πεδίο «Είσοδος» με σκοπό την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα της εταιρείας με τον προσωπικό σας λογαριασμό. 

 

 

https://www.xpatit.gr/


Στη περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν 

επιλέγοντας το πεδίο «Δημιουργία Λογαριασμού» πάνω δεξιά δίπλα από το πεδίο «Είσοδος».  

 

 

 

 

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε με την διαδικασία RMA. 

 

 



2) Αφού ολοκληρώσετε με τα παραπάνω, στο κουτί «Σύνδεση Χρήστη», συμπληρώνετε με προσοχή τα προσωπικά σας στοιχεία («Όνομα 

Χρήστη», «Κωδικός») για να επιτύχετε την σύνδεσή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με τον προσωπικό σας λογαριασμό. 

Στην περίπτωση που δεν θυμάστε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία, επιλέγξτε την αντίστοιχη επιλογή από αυτές στο κάτω μέρος 

του pop-up («Ξεχάσατε τον κωδικό σας;», «Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;»). 

 

 

 

  



3) Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με τον προσωπικό σας λογαριασμό, ανακατευθύνεστε στην 

αρχική σελίδα του ιστοτόπου. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε είτε το εικονίδιο «RMA-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» στην αριστερή πλευρά της σελίδας (σημείο 1), είτε την κατηγορία «ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ» στην μπάρα πάνω και κεντρικά της 

σελίδας και ακολούθως την υποκατηγορία «RMA» (σημείο 2).  

 



Οι επιλογές αυτές σας οδηγούν στο άρθρο με τους όρους της διαδικασίας RMA της εταίρειας και διαθέτουν το σύνδεσμο πρόσβασης 

στην «ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» της καρτέλας πελάτη που διαθέτετε, πατώντας το κουμπί RMA παρακάτω: 

 

Εναλλακτικά, εφόσον έχετε συνδεθεί ήδη με τα στοιχεία σας, μπορείτε να βρείτε την λίστα συσκευών του λογαριασμού σας, επιλέγοντας 

πάνω δεξιά «Επεξεργασία Λογαριασμού» και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (σημείο 3).  

  



4) Στην σελίδα «ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΛΑΤΗ», μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις συσκευές που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό μας 

κατάστημα διαμέσου του λογαριασμού που έχετε συνδεθεί και των δηλωμένων στοιχείων τιμολόγησης, με σειρά από την πιο πρόσφατα 

αγορασμένη προς την πιο παλιά (σημείο 1). Για περισσότερες πληροφορίες κάθε συσκευής, μπορείτε να πατήσετε στο βέλος δεξιά κάθε 

γραμμής (σημείο 2), ενώ αν διαθέτετε εσείς κάποιο στοιχείο ( Serial Number ή αριθμό παραστατικού) για την συσκευή σας μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση πάνω αριστερά από την πρώτη γραμμή συσκευής (σημείο 3, λατινικοί χαρακτήρες μόνο). 

 

 



5) Για τις συσκευές που εμφανίζονται στην λίστα συσκευών σας με χρώμα σήμανσης το πράσινο, πατώντας στο δεξί βελάκι σε όποια από 

αυτές επιθυμείτε (σημείο 1), έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την διαδικασία «RMA» (σημείο 2) ή την διαδικασία «Fast RMA» (σημείο 

3). Για την ορθή επιλογή τύπου RMA ανάλογα με την περίπτωση σας, θα πρέπει να διαβάσετε το άρθρο με τους όρους της διαδικασίας 

RMA της εταιρείας, στους οποίους αναφέρονται οι διαφορές. 

 

 

https://www.xpatit.gr/el/me-mia-matia/epistrofi-elattomatikon-proionton.html
https://www.xpatit.gr/el/me-mia-matia/epistrofi-elattomatikon-proionton.html


RMA 

 

6) Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας «RMA», οδηγείστε στην σελίδα που διαθέτει όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία 

για την υποβολή του αιτήματος RMA για μία συσκευή που διαθέτετε. Πεδία που είναι συμπληρωμένα και έχουν μία σήμανση χρώματος 

γκρι, είναι πεδία που δεν επιδέχονται αλλαγή (σημεία 1). Όλα τα υπόλοιπα ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρωθούν απαραιτήτως με σαφήνεια και 

λεπτομέρεια, κυρίως στα σημεία που αναφέρεται ως οδηγία η αναλυτική περιγραφή. 

 

Τα πεδία «Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Επικοινωνίας», «Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνου», «Email Επικοινωνίας» (σημείο 2) πρέπει 

να αναφέρουν τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας για την διαχείριση της συγκεκριμένου RMA που υποβάλλετε το αίτημα. Αν τα 

στοιχεία που αναγράφονται ως προεπιλογή από την καρτέλα σας, δεν συνάδουν με αυτά του υπευθύνου επικοινωνίας για το 

συγκεκριμένο RMA αίτημα, τότε συμπληρώνετε τα πεδία με τις σωστές πληροφορίες επικοινωνίας. 

 

Στα «Περιεχόμενα Συσκευασίας» (σημείο 3), επιλέγετε «Αρχική συσκευασία - Full Pack» ΜΟΝΟ αν έχετε όλα τα παρελκόμενα που 

αναφέρονται στο Quick Start Guide της εκάστοτε συσκευής, ειδάλλως επιλέγετε «Ελλιπής Συσκευασία» και στο πεδίο που εμφανίζεται 

παρακάτω, συμπληρώνετε όλα όσα παρελκόμενα διαθέτετε από αυτά που αναφέρονται στο Quick Start Guide της εκάστοτε συσκευής 

και φυσικά συμπεριλαμβάνετε και στο δέμα αποστολής. 

 

 



  



Το πεδίο «Τύπος RMA» (σημείο 4) αναφέρεται στην αρχική σας επιλογή για τον τύπο RMA που επιθυμείτε για την συσκευή σας και στην 

περίπτωση που έχετε επιλέξει σωστά βάσει των όρων της διαδικασίας RMA της εταιρείας, τότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. Αν εκ 

παραδρομής επιλέξατε λάθος τύπο RMA για την συσκευή σας, σας δίνεται η δυνατότητα μέσω αυτού του πεδίου να αλλάξετε τον τύπο, 

χωρίς να χάσετε τα όσα έχετε συμπληρώσει γυρνώντας στην προηγούμενη σελίδα του ιστότοπου. 

 

 
 

Το πεδίο «Περιγραφή Προβλήματος» (σημείο 5) θα πρέπει να περιέχει ακριβή και λεπτομερή αναφορά προβλήματος, καθώς και σαφείς 

και αναλυτικές πληροφορίες για τις ενέργειες που ακολουθήσατε για την διαπίστωση του προβλήματος ή/και την προσπάθεια επίλυσής 

του από την πλευρά σας.  
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Στο πεδίο «Διακίνηση Συσκευής» (σημείο 6), επιλέγετε τους τρόπους αποστολής και επιστροφής του δέματός σας. Παρακαλείστε να 

δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα σχόλια που εμφανίζονται, όταν διαλέγονται οι επιλογές με αστερίσκο. 

 

 

 

 



Στο πεδίο «Παρατηρήσεις – Επιπλέον Σχόλια» αναφέρετε τυχόν παρατηρήσεις – σχόλια που θέλετε να επισημάνετε σχετικά με το RMA σας (σημείο 7). 

 

 

Οδηγώντας με το ποντίκι σας τον κέρσορα πάνω από τη φράση «. . .όρους χρήσης της διαδικασίας RMA. . .» (σημείο 8), θα δείτε ότι σας δίνεται η δυνατότητα 

να κάνετε αριστερό κλικ με σκοπό να σας εμφανιστούν οι όροι χρήσης της διαδικασίας RMA προς ανάγνωση (σημείο 9). 

 

 



 

 

Εφόσον λάβετε υπόψιν όσα αναφέρονται στους όρους και είστε σύμφωνος/η με αυτά, τότε κάνετε κλικ με τον κέρσορά σας στο κουτάκι δίπλα 

από την αρχή της πρότασης που αναφέρεται στους όρους αυτούς (σημείο 10). Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς την αποδοχή των όρων, δεν θα 

μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή του RMA αιτήματός σας. Στη συνέχεια, επιλέγετε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υποβολή της φόρμας 

(σημείο 11). 

 



7) Στη συνέχεια, θα σας εμφανιστεί μήνυμα το οποίο σας αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της φόρμας. Μπορείτε να 

επιλέξετε το κουμπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» το οποίο θα σας κατευθύνει πίσω στη λίστα συσκευών σας. 

 

8)  Ταυτόχρονα, η αίτηση RMA που μόλις υποβάλατε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διευθυνση email που δηλώσατε στα στοιχεία 

επικοινωνίας της φόρμας. 

 

9) Τέλος, θα πρέπει να σημειώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό RMA, τον οποίο θα λάβετε στο email, πάνω στο πακέτο που θα στείλετε ή στις 

παρατηρήσεις του voucher για να προσδιορίσετε το RMA αίτημά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, το πακέτο θα απορρίπτεται. 

 

  



FAST RMA 

 

10) Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την διαδικασία «FAST RMA», οδηγείστε στην σελίδα που διαθέτει όλα τα απαραίτητα προς 

συμπλήρωση πεδία για την υποβολή του αιτήματος RMA για μία συσκευή που διαθέτετε. Πεδία που είναι συμπληρωμένα και έχουν 

μία σήμανση χρώματος γκρι, είναι πεδία που δεν επιδέχονται αλλαγή (σημεία 1). Όλα τα υπόλοιπα ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρωθούν 

απαραιτήτως με σαφήνεια και λεπτομέρεια, κυρίως στα σημεία που αναφέρεται ως οδηγία η αναλυτική περιγραφή. 

 

Τα πεδία «Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Επικοινωνίας», «Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνου», «Email Επικοινωνίας» (σημείο 2) πρέπει 

να αναφέρουν τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας για την διαχείριση της συγκεκριμένου RMA που υποβάλλετε το αίτημα. Αν τα 

στοιχεία που αναγράφονται ως προεπιλογή από την καρτέλα σας, δεν συνάδουν με αυτά του υπευθύνου επικοινωνίας για το 

συγκεκριμένο RMA αίτημα, τότε συμπληρώνετε τα πεδία με τις σωστές πληροφορίες επικοινωνίας. 

 

Στα «Περιεχόμενα Συσκευασίας» (σημείο 3), επιλέγετε «Αρχική συσκευασία - Full Pack» ΜΟΝΟ αν έχετε όλα τα παρελκόμενα που 

αναφέρονται στο Quick Start Guide της εκάστοτε συσκευής, ειδάλλως επιλέγετε «Ελλιπής Συσκευασία» και στο πεδίο που εμφανίζεται 

παρακάτω, συμπληρώνετε όλα όσα παρελκόμενα διαθέτετε από αυτά που αναφέρονται στο Quick Start Guide της εκάστοτε συσκευής 

και φυσικά συμπεριλαμβάνετε και στο δέμα αποστολής. 



 



Το πεδίο «Τύπος RMA» (σημείο 4) αναφέρεται στην αρχική σας επιλογή για τον τύπο RMA που επιθυμείτε για την συσκευή σας και 

στην περίπτωση που έχετε επιλέξει σωστά βάσει των όρων της διαδικασίας RMA της εταιρείας, τότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. 

Αν εκ παραδρομής επιλέξατε λάθος τύπο RMA για την συσκευή σας, σας δίνεται η δυνατότητα μέσω αυτού του πεδίου να αλλάξετε 

τον τύπο, χωρίς να χάσετε τα όσα έχετε συμπληρώσει γυρνώντας στην προηγούμενη σελίδα του ιστότοπου. 

 

 
 

Το πεδίο «Περιγραφή Προβλήματος» (σημείο 5) θα πρέπει να περιέχει ακριβή και λεπτομερή αναφορά προβλήματος, καθώς και σαφείς 

και αναλυτικές πληροφορίες για τις ενέργειες που ακολουθήσατε για την διαπίστωση του προβλήματος ή/και την προσπάθεια επίλυσής 

του από την πλευρά σας.  
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Η υποβολή αιτήματος «FAST RMA»,  φέρει και κάποια επιπλέον πεδία προς συμπλήρωση. Το πεδίο «Αριθμός Παραστατικού Νέας 

Συσκευής» πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως, καθώς βάσει αυτού κρίνεται έγκυρο ή μη το αίτημά σας ως «FAST RMA». 

 

Η συμπλήρωση των πεδίων «Τράπεζα», «IBAN», «Δικαιούχος» είναι προαιρετική και θα προχωρήσετε σε αυτήν στην περίπτωση που το 

χρηματικό ποσό της πίστωσης θέλετε να σας επιστραφεί και όχι να παραμείνει στην καρτέλα σας για νέες αγορές. 

 



Στο πεδίο «Διακίνηση Συσκευής» (σημείο 6), επιλέγετε τους τρόπους αποστολής και επιστροφής του δέματός σας. Παρακαλείστε να 

δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα σχόλια που συνοδεύουν τις επιλογές με αστερίσκο. 

 

 

 

 



Στο πεδίο «Παρατηρήσεις – Επιπλέον Σχόλια» αναφέρετε τυχόν παρατηρήσεις – σχόλια που θέλετε να επισημάνετε σχετικά με το RMA σας (σημείο 7). 

 

 

Οδηγώντας με το ποντίκι σας τον κέρσορα πάνω από τη φράση «. . .όρους χρήσης της διαδικασίας RMA. . .» (σημείο 8), θα δείτε ότι σας δίνεται η δυνατότητα 

να κάνετε αριστερό κλικ με σκοπό να σας εμφανιστούν οι όροι χρήσης της διαδικασίας RMA προς ανάγνωση (σημείο 9). 

 

 

 



 

 

Εφόσον λάβετε υπόψιν όσα αναφέρονται στους όρους και είστε σύμφωνος/η με αυτά, τότε κάνετε κλικ με τον κέρσορά σας στο κουτάκι 

δίπλα από την αρχή της πρότασης που αναφέρεται στους όρους αυτούς (σημείο 10). Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς την αποδοχή των 

όρων, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή του RMA αιτήματός σας. Στη συνέχεια, επιλέγετε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την 

υποβολή της φόρμας (σημείο 11). 

 



11) Στη συνέχεια, θα σας εμφανιστεί μήνυμα το οποίο σας αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της φόρμας. Μπορείτε να 

επιλέξετε το κουμπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» το οποίο θα σας κατευθύνει πίσω στη λίστα συσκευών σας. 

 

12)  Ταυτόχρονα, η αίτηση RMA που μόλις υποβάλατε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διευθυνση email που δηλώσατε στα στοιχεία 

επικοινωνίας της φόρμας. 

 

13) Τέλος, θα πρέπει να σημειώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό RMA, τον οποίο θα λάβετε στο email, πάνω στο πακέτο που θα στείλετε ή στις 

παρατηρήσεις του voucher για να προσδιορίσετε το RMA αίτημά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, το πακέτο θα απορρίπτεται. 



14) Για τις συσκευές που εμφανίζονται στην λίστα συσκευών σας με χρώμα σήμανσης το κόκκινο, πατώντας στο δεξί βελάκι σε όποια από 

αυτές επιθυμείτε (σημείο 1), έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την διαδικασία «Τεχνικός Έλεγχος» (σημείο 2). Είναι η μόνη επιλογή 

σας, καθώς οι συσκευές με χρώμα σήμανσης το κόκκινο, είναι συσκευές που έχει παρέλθει ο χρόνος εργοστασιακής εγγύησης που 

ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή, οπότε η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει υπηρεσία τεχνικού ελέγχου της συσκευής, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται στους όρους χρήσης της διαδικασίας RMA. 

 



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

15) Στην περίπτωση επιλέξετε την διαδικασία «Τεχνικός Έλεγχος», οδηγείστε στην σελίδα που διαθέτει όλα τα απαραίτητα προς 

συμπλήρωση πεδία για την υποβολή του αιτήματος Τεχνικού Ελέγχου για μία συσκευή που διαθέτετε. Πεδία που είναι συμπληρωμένα 

και έχουν μία σήμανση χρώματος γκρι, είναι πεδία που δεν επιδέχονται αλλαγή (σημεία 1). Όλα τα υπόλοιπα ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρωθούν 

απαραιτήτως με σαφήνεια και λεπτομέρεια, κυρίως στα σημεία που αναφέρεται ως οδηγία η αναλυτική περιγραφή. 

 

Τα πεδία «Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Επικοινωνίας», «Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνου», «Email Επικοινωνίας» (σημείο 2) πρέπει 

να αναφέρουν τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας για την διαχείριση της συγκεκριμένου RMA που υποβάλλετε το αίτημα. Αν τα 

στοιχεία που αναγράφονται ως προεπιλογή από την καρτέλα σας, δεν συνάδουν με αυτά του υπευθύνου επικοινωνίας για το 

συγκεκριμένο RMA αίτημα, τότε συμπληρώνετε τα πεδία με τις σωστές πληροφορίες επικοινωνίας. 

 

Στα «Περιεχόμενα Συσκευασίας» (σημείο 3), επιλέγετε «Αρχική συσκευασία - Full Pack» ΜΟΝΟ αν έχετε όλα τα παρελκόμενα που 

αναφέρονται στο Quick Start Guide της εκάστοτε συσκευής, ειδάλλως επιλέγετε «Ελλιπής Συσκευασία» και στο πεδίο που εμφανίζεται 

συμπληρώνετε όλα όσα παρελκόμενα διαθέτετε από αυτά που αναφέρονται στο Quick Start Guide της εκάστοτε συσκευής και φυσικά 

συμπεριλαμβάνετε και στο δέμα αποστολής. 

 



 



Το πεδίο «Τύπος RMA» (σημείο 4) αναφέρεται στην αρχική σας επιλογή για τον Τεχνικό Έλεγχο που επιθυμείτε για την συσκευή σας και 

δεν επιδέχεται κάποια αλλαγή, καθώς δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική υπηρεσία διαθέσιμη. 

 

 

 
 

 

Το πεδίο «Περιγραφή Προβλήματος» (σημείο 5) θα πρέπει να περιέχει ακριβή και λεπτομερή αναφορά προβλήματος, καθώς και σαφείς 

και αναλυτικές πληροφορίες για τις ενέργειες που ακολουθήσατε για την διαπίστωση του προβλήματος ή/και την προσπάθεια επίλυσής 

του από την πλευρά σας . 

 

 

 

  



Στο πεδίο «Διακίνηση Συσκευής» (σημείο 6), επιλέγετε τους τρόπους αποστολής και επιστροφής του δέματός σας. Παρακαλείστε να 

δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα σχόλια που συνοδεύουν τις επιλογές με αστερίσκο. 

 

 

 

 



Στο πεδίο «Παρατηρήσεις – Επιπλέον Σχόλια» αναφέρετε τυχόν παρατηρήσεις – σχόλια που θέλετε να επισημάνετε σχετικά με το RMA 

σας (σημείο 7). 

 

 

Οδηγώντας με το ποντίκι σας τον κέρσορα πάνω από τη φράση «. . .όρους χρήσης της διαδικασίας RMA. . .» (σημείο 8), θα δείτε ότι σας 

δίνεται η δυνατότητα να κάνετε αριστερό κλικ με σκοπό να σας εμφανιστούν οι όροι χρήσης της διαδικασίας RMA προς ανάγνωση 

(σημείο 9). 

 

 



 

 

Εφόσον λάβετε υπόψιν όσα αναφέρονται στους όρους και είστε σύμφωνος/η με αυτά, τότε κάνετε κλικ με τον κέρσορά σας στο κουτάκι 

δίπλα από την αρχή της πρότασης που αναφέρεται στους όρους αυτούς (σημείο 10). Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς την αποδοχή των 

όρων, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή του RMA αιτήματός σας. Στη συνέχεια, επιλέγετε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την 

υποβολή της φόρμας (σημείο 11). 

 



16) Στη συνέχεια, θα σας εμφανιστεί μήνυμα το οποίο σας αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της φόρμας. Μπορείτε να 

επιλέξετε το κουμπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» το οποίο θα σας κατευθύνει πίσω στη λίστα συσκευών σας. 

 

17)  Ταυτόχρονα, η αίτηση RMA που μόλις υποβάλατε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διευθυνση email που δηλώσατε στα στοιχεία 

επικοινωνίας της φόρμας. 

 

18) Τέλος, θα πρέπει να σημειώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό RMA, τον οποίο θα λάβετε στο email, πάνω στο πακέτο που θα στείλετε ή στις 

παρατηρήσεις του voucher για να προσδιορίσετε το RMA αίτημά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, το πακέτο θα απορρίπτεται. 
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