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Προσωπικά Στοιχεία/ Personal Details:
Επώνυμο / Last name:

Όνομα / First name:

'Ονομα Εταιρείας / Company Name:

Οδός / Address:

Πόλη / City:

T.K. / Zip:

Κινητό / Mobile:

Τηλέφωνο / Phone:

Νομός / State:

Fax:

E-mail:

Στοιχεία Συσκευής / Device Details:
Συσκευή / Device:
Laptop

iPhone

Samsun Galaxy

Ipad

iMac

MacBook

Tablet

PS3/PS4

Xbox 360

SmartPhone

Άλλη Συσκευή

Other Device

Παρελκόμενα Συσκευής / Accessories Device:
Μπαταρία / Battery

Φορτιστής / Charger

Σκληρός Δίσκος / Hard Disk

Κάρτα Μνημης / Memory Cards

Σειριακός Αριθμός / Serial Number:
Μοντέλο / Model:

Κωδικός Συσκευής / Password Device / PIN:

Περιγραφή Βλάβης / Description of Damage:

Όροι και Προϋποθέσεις / Terms and Conditions :
Υπογράφοντας αυτή την φόρμα εξουσιοδοτώ τους τεχνικούς της εταιρίας Technical Support PC να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επισκευή
κρίνουν απαραίτητη για την παραπάνω αναγραφόμενη συσκευή.
Συμφωνώ πως η παραπάνω αναγραφόμενη συσκευή στάλθηκε με κάποιο πρόβλημα και δεν επιρρίπτω καμία ευθηνή στην Technical Support PC
στην περίπτωση που δημιουργηθεί περαιτέρω βλάβη στον μέλλον λόγου αυτού του προβλήματος η για οποιαδήποτε άλλη βλάβη μπορεί να
δημιουργηθεί στην συσκευή μου στο μέλλον εκτός αν οφείλετε σε κάποιο από τα ανταλλακτικά τα οποία αντικαταστάθηκαν κατά την διάρκεια της
επισκευής που έγινε.
Σε ουδεμιά περίπτωση δεν θα επιρρίψω ευθηνές στην Technical Support PC για οποιαδήποτε βλάβη στην συσκευή που στάλθηκε για επισκευή ή
απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί πριν, κατά την διάρκεια η στο πέρας της εκάστοτε επισκευής
καθώς και κατά την διάρκεια της μεταφοράς από και προς εμένα του εκάστοτε δέματος.
Αποδέχομαι πως οποιαδήποτε εργασία - επισκευή γίνει στην συσκευή μου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή και η
Technical Support PC δεν αναλαμβάνει την εγγύηση της συσκευής σε περίπτωση που αυτή είχε ακυρωθεί από τον εκάστοτε κατασκευαστή.
Αποδέχομαι πως η Technical Support PC δε προτίθεται να επεμβαίνει στα προσωπικά αρχεία του πελάτη, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν το επιθυμεί,
δε θα ευθύνεται δε για την απώλεια αρχείων αυτού.
Πιστοποιώ πως έχω διαβάσει τους όρους της Technical Support PC και η παρακάτω υπογραφή δηλώνει ότι συμφωνώ με αυτούς.

/
Όνομα / Name

Υπογραφή / Signature

Day

/

/ Month / Year

