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ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
ΗΛΚΑΕ-13.1-1 

Ηµεροµηνία: ......../........../.......... 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

Εταιρεία : ................................................................ Κωδ. Πελ (*): ............................. 
Ονοµ/µο Υπευθύνου : ................................................................ Τηλ.: ............................. 

∆ιεύθυνση : ................................................................ Φάξ:  ............................. 
Πόλη – Ταχ. Κωδ :  ................................................................ Ε-mail: ............................. 

Τρόπος επιστροφής προϊόντος: ........................................ Συνενόηση µε: .……………………………. 
 
Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

       

Α/Α Κωδικός 
ΗΛΚΑ (**) Περιγραφή Προϊόντος Μοντέλο Serial No. 

(αν υπάρχει) 
Αρ.Τιµολ 

/Ηµερ.Αγοράς Αιτία 

1.       

2.       
3.       
4.       
5.       

 
Αιτίες επιστροφής: Παρακαλώ συµπληρώστε οπωσδήποτε τον κωδικό της αιτίας επιστροφής  
01 Επισκευή (Περιγράψτε τη βλάβη). 05 Επιστροφή από επίδειξη. 
02 Λάθος Αποστολή Υλικού από ΗΛΚΑ. 06 Έκδοση Πιστωτικού (το προιόν έχει ήδη αντικατσταθεί) 
03 Λάθος Παραγγελία από Πελάτη. 07 ‘Άλλη αιτία (Παρακαλώ περιγράψτε) 
04 Καταστροφή υλικού κατά τη αποστολή.   

   Σχόλια/Περιγραφή Βλάβης : 
 
 
 
 
 
 

Για να παραληφθεί ένα προϊόν από την ΗΛΚΑ Α.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά προηγουµένως ο Πελάτης να συµπληρώσει όλα τα 
πεδία της παρούσης αίτησης, να την υπογράψει και να την αποστείλει µε fax στην ΗΛΚΑ Α.Ε. 
Το Τεχνικό τµήµα της ΗΛΚΑ Α.Ε. αφού ελέγξει την αίτηση, θα χορηγήσει ένα κωδικό επιστροφής (RMA), τον οποίο θα 
συµπληρώσει στην αίτηση και θα την αποστείλει πίσω µε fax στον Πελάτη. 
Στην συνέχεια ο Πελάτης µπορεί να αποστείλει το προϊόν στην ΗΛΚΑ, έχοντας εµφανώς τοποθετηµένο στην εξωτερική συσκευασία 
του προϊόντος σε φάκελο, αντίγραφο της αίτησης και το αντίστοιχο παραστατικό και πάνω στον οποίο υποχρεωτικά θα 
αναγράφεται: «ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ RMA Νο π.χ 826 + ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». 
Αν δεν τηρηθεί επακριβώς η ανωτέρω διαδικασία το προϊόν δεν θα παραλαµβάνεται από την ΗΛΚΑ Α.Ε. 
Για τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων, ο Πελάτης θα χρεώνεται µε βάση τους Τιµοκαταλόγους της ΗΛΚΑ Α.Ε.: 

 Προϊόντα που αντιπροσωπεύει η ΗΛΚΑ Α.Ε. και είναι εκτός εγγύησης.   
 Προϊόντα τα οποία δεν αντιπροσωπεύει ΗΛΚΑ Α.Ε. 
 Προϊόντα στα οποία η βλάβη έχει προκύψει από κακή χρήση ή στα οποία κρίνεται άσκοπη η απασχόληση τεχνικού. 
 Προϊόντα στα οποία  πρόκειται να γίνει προσθήκη ανταλλακτικών ή εγκατάσταση software. 

Κατά τη διάρκεια της επισκευής το Τεχνικό Τµήµα της ΗΛΚΑ Α.Ε. ουδεµία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδοµένων τα οποία είναι 
αποθηκευµένα σε µαγνητικά µέσα ή µνήµη EEPROM / FLASH / SRAM. 
Για  προϊόντα τα οποία δεν παρουσίασαν το αναφερόµενο πρόβληµα κατά τον έλεγχο από το Τεχνικό Τµήµα θα γίνεται ελάχιστη 
χρέωση εργασίας 25 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. 
Τα µεταφορικά έξοδα προς και από  την ΗΛΚΑ Α.Ε. καθώς και προς και από τον κατασκευαστή του εξωτερικού (αν απαιτείται) 
επιβαρύνουν τον Πελάτη. 

Οι παραπάνω όροι είναι πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον Πελάτη. 
          

RMA (*)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 
   

 
(*) Συµπληρώνεται από το Τεχνικό Τµήµα της ΗΛ.ΚΑ.Α.Ε.       (**) Αναγράφεται στο τιµολόγιο αγοράς. 


