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ΚΛΗΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
(αθορά βλάβη ή ζσνηήρηζη ή διακρίβωζη οργάνοσ ενηός ή εκηός εγγύηζης) 

ΠΡΟ: RIGAS LABS A.Δ.Β.Δ. Ημερ/νία: 

ΤΠΟΦΗ: TMHMAΣΟ  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

e-mail: service@rigaslabs.gr  

FAX: 2310-795172  
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 
 

Oλνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ εξγαζηεξίνπ:   

Γηεύζπλζε:   

Πόιε:   

ΣΚ:   

Σειέθωλν:   

Κηλεηό:  

Fax:   
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ  

(η ηιμολόγηζη και η πληρωμή γίνεηαι ζύμθωνα με ηοσς όροσς ποσ αναθέρονηαι παρακάηω) 
 

Δπωλπκία  Τπεξεζίαο/Δπηρείξεζεο:   

Γηεύζπλζε:   

Πόιε:   

ΣΚ:   

ΑΦΜ:   

ΓΟΤ:   

Oλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή νηθνλνκηθνύ 
ππόινγνπ: 

  

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΤ:  

ΣΤΠΟ-ΜΟΝΣΔΛΟ  ΟΡΓΑΝΟΤ:  

PART NUMBER OΡΓΑΝΟΤ:  

SERIAL NUMBER ΟΡΓΑΝΟΤ:  

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ: 
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ΟΡΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Χο ώξα εξγαζίαο ζεωξείηαη θαη ν απιόο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ. 

2. Οη θιήζεηο γηα ηερληθή επέκβαζε ζηηο νπνίεο δε δηαπηζηώλεηαη βιάβε (άζθνπε θιήζε) ρξεώλνληαη θαλνληθά 
ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο. 
 

3. Διάρηζηνο ρξόλνο ρξέωζεο:  Μία (1) ώξα. 
 

4. Γηα ηνπο πειάηεο εθηόο ηωλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ρξεώλεηαη θαη θόζηνο κεηαθίλεζεο βάζεη 
ζρεηηθήο πξνζθνξάο καο θαη ζπλαθόινπζεο γξαπηήο απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε. 

 
5. Σπρόλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνύλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ηερληθνύ ρξεώλνληαη μερωξηζηά, ζύκθωλα κε ηνλ 

ηξέρνληα ηηκνθαηάινγν. 
 

6. Σα αληαιιαθηηθά έρνπλ εγγύεζε 3-6 κήλεο κόλνλ εθόζνλ ε ζρεηηθή εξγαζία ηνπνζέηεζήο ηνπο γίλεη από 
ηερληθό ηεο εηαηξίαο καο. 

 
7. Οη παξαπάλω ρξεώζεηο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθώλ δελ αθνξνύλ ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ ζπκβόιαην 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, όπνπ νη ρξεώζεηο γίλνληαη ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 
 

8. Δθόζνλ ην όξγαλν είλαη εληόο εγγύεζεο, ε εξγαζία θαη ηα αληαιιαθηηθά δε ρξεώλνληαη. 
 

9. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηα αλαιώζηκα κέξε, δειαδή ηα πιηθά θαη κέξε πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο δηόηη 
ππόθεηληαη ζε θπζηνινγηθή από ηε ρξήζε (θαη αλάινγα κε απηή) θζνξά. Δπίζεο δελ θαιύπηεη βιάβεο πνπ 
πξνέξρνληαη από ακέιεηα, παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ζύκθωλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ νξγάλνπ θαη 
γεληθόηεξα από ελέξγεηεο θαη ρεηξηζκνύο κε ζύκθωλνπο κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 
10. Η απνζηνιή ηνπ νξγάλνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο γίλεηαη κόλν θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη έπεηηα από γξαπηή 

απνδνρή εθ κέξνπο καο. Σν θόζηνο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο πξνο θαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο καο βαξύλεη 
ηνλ πειάηε. 

 
11. Οκνίωο θαη ην θόζηνο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο πξνο θαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο, εθόζνλ απηό απαηηεζεί. ηελ πεξίπηωζε απηή ζα ππάξμεη γξαπηή ζπλελλόεζε κε ηνλ πειάηε. 
 

12. Η πιεξωκή γίλεηαη εληόο 60 εκεξώλ από ηελ ηηκνιόγεζε γηα ην Γεκόζην θαη εληόο 30 εκεξώλ από ηελ 
ηηκνιόγεζε γηα ηνπο ππόινηπνπο πειάηεο 

 

 


