
Υπογραφή Πελάτη 

SERVICE REQUEST FORM

Για την εταιρεία Bionic Electronics H.T. Ltd
For Bionic Electronics H.T. Ltd

  

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τα πιο πάνω I have read and agree with the above Warranty Conditions

F-RMA-03/14

Customer name/Code Date:

Telephone Number RMA #

Serial Number Problem DescriptionItem Code Invoice Number

Customer Signature

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

LIMITED WARRANTY CONDITIONS

1. Η Bionic δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων κατά την επιδιόρθωση.
2. Προϊόντα τα οποία:
 • φέρουν εκδορές ή κτυπήματα από αλόγιστη χρήση δεν καλύπτονται από εγγύηση.
 • φέρουν βλάβη η οποία προκλήθηκε από το λειτουργικό σύστημα ή άλλο λογισμικό δεν καλύπτονται από εγγύηση.
3. Η χρονική διάρκεια ελέγχου προϊόντος το οποίο εισέρχεται για επιδιόρθωση δεν θα ξεπερνά τις 3-5 εργάσιμες μέρες.
4. Προϊόντα τα οποία είναι σε κατάσταση DOA* πρέπει να επιστρέφονται το αργότερο 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία αγοράς τους και να βρίσκονται στην 
αρχική συσκευασία έτσι ώστε να μπορέσει η εταιρία να προχωρήσει σε αλλαγή τους.  
   *DOA = Dead on arrival – Ολοκληρωτική βλάβη εν τη γενέσει
5. Η εταιρία θα προχωρεί σε αλλαγές προϊόντων ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος μόνον σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα θα επιστρέφονται εντός 10 ημερών 
από την ημερομηνία αγοράς τους και θα βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία συνοδευόμενα από το τιμολόγιο αγοράς.  
6. Αναλώσιμα είδη ( μελάνια, μπαταρίες, καλώδια, δισκάκια κ.α.) δεν θα γίνονται αποδεκτά για επιστροφή ή αλλαγή εφόσον δεν θα βρίσκονται στην αρχική τους 
συσκευασία.
7. Στην κινητή τηλεφωνία δεν παρέχεται εγγύηση
 a. στην μπαταρία
 b. σε περίπτωση που διαγνωστεί υγρασία στο τηλέφωνο
8. Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται για τεχνικό έλεγχο 30 μέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου τους, και δεν έχει διαγνωστεί οποιονδήποτε πρόβλημα, θα υπάρχει 
ελάχιστη σταθερή χρέωση €35,00.
9. Η ελάχιστη χρέωση για την διάγνωση ή επιδιόρθωση ή και τα δύο του προβλήματος του προϊόντος είναι €50,00 και δεν προαπαιτείται έγκριση του πελάτη. 
10. Προϊόντα τα οποία δεν παραλαμβάνονται από τον πελάτη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εντύπου RMA Return  δεν θα φέρει η εταιρία 
καμία ευθύνη για την φύλαξη τους.
Σημείωση: Η διάρκεια της εγγύησης που δίνει η εταιρία είναι 12 μήνες από την ημερομηνία κατά  την οποία ο πρώτος πελάτης αγόρασε το προϊόν.

1. Bionic will not be held liable for the loss of data in the course of repair.
2. Products will not be covered by warranty:
 a. If they are damaged by improper use
 b. If the damage has been caused due to malfunction of the operating system or other software installed
 c. If humidity has been diagnosed to be the cause of malfunction.
3. Products that are DOA – Dead on Arrival – must be returned within 3 working days from the date of purchase and must be enclosed in their original packing so as to be 
eligible for replacement or credit note.
4. Products returned for replacement and or credit note must arrive to the company not later than 10 days from the date of purchase enclosed in their original packing 
and accompanied by the purchase invoice.
5. Products that exceed the 10 days grace period above, maybe accepted for credit note at a price less than the price purchased originally.
6. Consumables such as cartridges, disks, batteries, cables etc will not be covered under warranty unless they are returned in the original packing.
7. Mobile phones that are diagnosed as the cause of malfunction is humidity will not be covered by warranty. The batteries of mobile phones are not covered by warranty 
at all.
8. Products returned for technical inspection later than 30 days and no fault has been identified from the date of purchase will bear a minimum service cost of €35.
9. Products returned for technical inspection and or repair will bear a minimum service cost of €50 without the prior consent of the client.
10. The Company will not be held responsible for the custody of any products not claimed within 3 months from the date of issuing the customer return.   
Note: The Company provides 12 month warranty on all products commencing from the date of purchase of the first customer. 
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