
Όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ για τισ εγγυιςεισ προϊόντων / R.M.A. / D.O.A. 
 

Α. Εγγυιςεισ προϊόντων 
Τα προϊόντα καλφπτονται από εγγφθςθ (min 2 ζτθ) θ οποία προςδιορίηεται για το κάκε προϊόν ξεχωριςτά ςτο www.sun.gr.  
Εξαίρεςθ αποτελοφν τα ανταλλακτικά τα οποία δεν καλφπτονται από εγγφθςθ. 
 
Β. Επιςτροφζσ προϊόντων – RMA (Return Merchandise Agreement) 
Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, όλα τα επιςτρεφόμενα προϊόντα πρζπει να ςυνοδεφονται από δελτίο αποςτολισ και ςυμπλθρωμζνθ τθν 
ειδικι φόρμα επιςτρεφόμενων προϊόντων (φόρμα RMA) τθν οποία μπορείτε να τθν βρείτε ςτο www.sun.gr. Τα προϊόντα RMA πρζπει να 
είναι ςυςκευαςμζνα το κάκε ζνα ξεχωριςτά και με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να μθν υποςτοφν ηθμιά κατά τθν μεταφορά τουσ. Προϊόντα που 
αποςτζλλονται χωρίσ μια τυπικι ςυςκευαςία που να τα προςτατεφει, δεν κα γίνονται δεκτά. 

 

Διακριτζσ Περιπτώςεισ επιςτροφών 
 

1. Παραλάβατε άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε. 
 Θα πρζπει να επικοινωνιςετε άμεςα μαηί μασ και είναι αποκλειςτικά δικι μασ ευκφνθ να διορκϊςουμε αμζςωσ το πρόβλθμα. 
 
2. Ζχετε κάνει λάκοσ ςτθν παραγγελία ςασ. 
 Θα πρζπει εντόσ 7 θμερϊν να επικοινωνιςετε μαηί μασ και να μασ επιςτρζψετε τα είδθ που δεν επικυμείτε να κρατιςετε.  
  Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ είναι: 

o Να μθν ζχει ανοιχτεί θ εργοςταςιακι ςυςκευαςία 

o Να μθν υπάρχουν κολλθμζνα αυτοκόλλθτα (τιμζσ κ.λ.π.) ςτθν ςυςκευαςία  

o Κατά τθν μεταφορά τουσ, κα πρζπει να ςυςκευαςτοφν ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία (κοφτα) ϊςτε να μθν υποςτοφν ηθμιζσ. 

 Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ τα ζξοδα τθσ επιςτροφισ επιβαρφνουν εςάσ. 
 
3. Απαιτείται επιδιόρκωςθ και παράλλθλα καλφπτεται από τθν εγγφθςθ του καταςκευαςτι. 
Αν κάποιο προϊόν παρουςιάηει ελλάτωμα και καλφπτεται από τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του καταςκευαςτι, ζχετε τθ δυνατότθτα να 
μασ το επιςτρζψετε ϊςτε να περάςει από το τμιμα του service. 
  Θα πρζπει να μασ ςτείλετε τα RMA προϊόντα,  

o με όλα τα παρελκόμενα και αξεςουάρ τουσ,  

o τθν φόρμα RMA ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ,  

o το ςυνοδευτικό δελτίο αποςτολισ,  

o τθν απόδειξθ λιανικισ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν 

με ζξοδα αποςτολζα, ςτθν Sun A.E., Ιωνίασ - Καλοχϊρι, 57009 Θεςςαλονίκθ. Αν λείπει ζνα εκ των τεςςάρων παραπάνω, το RMA δεν μπορεί 
να γίνει δεκτό.  
 Αφοφ το παραλάβουμε κα γίνει ζλεγχοσ από το τεχνικό μασ τμιμα για να διαπιςτωκεί το πρόβλθμα του προϊόντοσ που αναφζρετε ςτθν 
φόρμα RMA που μασ ςτείλατε.  
• Εάν το προϊόν επιδζχεται επιςκευισ, τότε το επιςκευάηουμε και ςασ το αποςτζλλουμε με τθν επόμενθ παραγγελία ςασ  
• Εάν το προϊόν δεν επιδζχεται επιςκευισ, ςασ πιςτϊνουμε το ποςό τθσ αξίασ του ςτον λογαριαςμό  
 
Φόρμα RMA (μπορείτε να τθν βρείτε ςτο www.sun.gr)  
Στθν φόρμα RMA πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα με ακριβι ςτοιχεία: 

o Αρικμόσ RMA, μπορείτε να τον προμθκευτείτε από εμάσ, μζςω τθλεφϊνου ι θλεκτρονικά. 

o Ημερομθνία αγοράσ των προϊόντων. 

o Κωδικοί των προϊόντων. 

o Συνοπτικι, αλλά ουςιϊδθσ και κατατοπιςτικι περιγραφι του προβλιματοσ ι του λόγου επιςτροφισ (π.χ. εάν θ αιτιολογία είναι «Η 

ςυςκευι δεν λειτουργεί», ενϊ κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι αυτι ενεργοποιείται κανονικά, τότε αυτι κα ςασ επιςτραφεί πίςω).  

 

Γ. Προϊόντα D.O.A. (Dead On Arrival) 
Ωσ D.O.A. ορίηεται ζνα προϊόν εάν δεν λειτουργεί λόγω ελαττϊματοσ του καταςκευαςτι και όχι λόγω βλάβθσ που προκλικθκε από 

κακι χριςθ του προϊόντοσ, πτϊςθ, λειτουργίασ εκτόσ των προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι, επζμβαςθ ςτο εςωτερικό του από μθ 
εξουςιοδοτθμζνουσ τεχνικοφσ κ.τ.λ. Το εν λόγω προϊόν κα πρζπει να επιςτραφεί εντόσ 7 θμερϊν από τθν λιανικι πϊλθςι του (βάςθ τθσ 
απόδειξθσ αγοράσ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν). 

Η γνωμοδότθςθ για το αν κάποιο προϊόν είναι D.O.A., γίνεται από το τμιμα service τθσ Sun A.E. 
Εάν κάποιο προϊόν που ζχετε προμθκευτεί από εμάσ είναι DOA παρακαλοφμε επικοινωνιςτε 9.00 - 11.00πμ ςτο 2310 700777 ι ςτο 

mkonstantinidis@sun.gr με τον κ. Μιχάλθ Κωνςταντινίδθ για να ςασ ενθμερϊςει για τθν διαδικαςία που κα ακολουκιςει. 
Υποςθμείωςθ:  Προϊόντα τα οποία προορίηονται για οικιακι χριςθ και χρθςιμοποιοφνται για επαγγελματικι, δεν καλφπτονται από 
εγγφθςθ καταςκευαςτι. 
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