
 

Υπογραφή πελάτη: Ονοματεπώνυμο πελάτη: 

______________ _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CompuStar.gr 
Service and Support 

ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ – SERVICE/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μιαούλη & Αγγελάτου (Σουβάλα) | Χαλκίδα | Τ.Κ.: 34132 
Τηλ./Fax: [+30] 2221077396 

Email: support@compustar.gr | Skype: CompuStar.gr 
Website: www.compustar.gr 

Υπεύθυνος καταστήματος: Βαρλάμος Ι. Δημήτριος 

- ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - 
 Ονομ/μο  (ή Επωνυμία) : __________________________________________________ 
Επάγγελμα   : __________________________________________________ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : __________________________________________________ 
Διεύθυνση & Αριθμός : ____________________________________________/_____ 
Πόλη/Περιοχή/Τ.Κ.  : ____________________/__________________/__________ 

Α.Φ.Μ.   : __________________________________________________ 
Δ.Ο.Υ.    : __________________________________________________ 
 
 Αναλυτικά στοιχεία: 

o ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (PC TOWER): 

 MINI TOWER [   ]   -   MIDI TOWER [   ]   -   FULL TOWER [   ] 

 ΒΑΡΟΣ (ΣΕ ΚΙΛΑ): __________kg 

 ΟΓΚΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) – ΥΨΟΣ:    __________cm 

ΠΛΑΤΟΣ: __________cm 

ΜΗΚΟΣ:   __________cm 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ:   ΝΑΙ [   ]   -   ΟΧΙ [   ] 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ____________________   ΜΟΝΤΕΛΟ: ______________________________ 

 S/N: _________________________   P/N: _____________________________ 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ανάλυση προβλήματος: 

ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Συμπληρώνεται από τον πελάτη. 

Συμπληρώνεται από τον πελάτη. 
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Υπογραφή πελάτη: Ονοματεπώνυμο πελάτη: 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ SERVICE ΤΗΣ COMPUSTAR.GR 
 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω και υπογράψτε μόνο εφόσον 
συμφωνείτε με όλα ανεξαιρέτως. 

 
1. Λόγω αντικειμενικής αδυναμίας φύλαξης/ αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων 
προϊόντων που μας παραδόθηκαν προς επισκευή, εάν δεν αναζητήσετε και 
παραλάβετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας (και ο οποίος περιγράφεται στη σελίδα 
ένα (1) του έντυπου αυτού) εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης αυτού 
στην εταιρία μας με επωνυμία Βαρλάμος Ι. Δημήτριος (στο εξής: CompuStar.gr), 
αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ήδη ότι η CompuStar.gr δικαιούται να ερμηνεύσει αυτή 
σας την παράλειψη ως σιωπηρή εκ μέρους σας παραίτηση από την κυριότητα 
του εν λόγω ηλεκτρονικού υπολογιστή και να θεωρήσει αυτό ως αδέσποτο κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οπότε μετά την πάροδο του εξαμήνου κατά τα 
ανωτέρω η CompuStar.gr θα αποκτά πρωτοτύπως κυριότητα επ’ αυτού. Μετά την 
παρέλευση του εξαμήνου, η CompuStar.gr δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι υμών 
και εσείς δε θα έχετε ουδεμία αξίωση έναντι της CompuStar.gr για οποιαδήποτε ζημία 
τυχόν υποστεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και η οποία, ενδεικτικά, θα απορρέει από 
ή θα σχετίζεται με την κατάσταση αυτού, την απώλεια ή καταστροφή του. 
     
2. Υπογράφοντας αυτή την αίτηση δηλώνετε υπεύθυνα ότι κατανοείτε πλήρως, 
αποδέχεστε και εξουσιοδοτείτε την CompuStar.gr, να πραγματοποιήσει στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ελέγχους ή/και επισκευές ή/και ό, τι άλλο χρειάζεται 
κατά την κρίση της, προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι δυνατή η επισκευή του. 
 
3.  Δηλώνετε υπεύθυνα ότι κατανοείτε και αποδέχεστε πλήρως, ότι ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής σας εστάλη στην CompuStar.gr με κάποιο πρόβλημα και υπάρχει 
περίπτωση να δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στο μέλλον λόγω του προβλήματος 
που ήδη έχει. Σε περιπτώσεις τέτοιες δηλώνετε υπεύθυνα ότι κατανοείτε και 
αποδέχεστε πλήρως, πως ουδεμία ευθύνη επιρρίπτετε στην CompuStar.gr για τυχόν 
ζημιά ή άλλη βλάβη μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον εκτός και αν αυτή οφείλεται 
σε κάποιο ανταλλακτικό που αντικαταστάθηκε κατά την διάρκεια της επισκευής που 
πραγματοποιήθηκε. 
 
4.  Σε ουδεμία περίπτωση δεν θα επιρρίψετε ευθύνες στην CompuStar.gr για 
οποιαδήποτε βλάβη στον υπολογιστή που στάλθηκε προς επισκευή ή απώλεια 
δεδομένων, απώλεια κερδών ή συμπληρωματική ζημιά που μπορεί να προκληθεί πριν, 
κατά την διάρκεια ή μετά το πέρας της επισκευής. 
 
5.  Δηλώνετε υπεύθυνα ότι κατανοείτε και αποδέχεστε πλήρως, πως οποιαδήποτε 
εργασία πραγματοποιηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας μπορεί να ακυρώσει την 
εγγύησή του από την κατασκευάστρια εταιρία και άρα σε μια τέτοια περίπτωση η 
CompuStar.gr δεν αναλαμβάνει την εγγύηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. 

 
 
 
 
 
Πιστοποιώ ότι διάβασα τους όρους της CompuStar.gr και η παρακάτω 
υπογραφή μου δηλώνει πως συμφωνώ ανεπιφύλαχτα με αυτούς. 
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