


  

Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-RMA, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη 

την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E.: 

 Την ηλεκτρονική καταχώρηση των προϊόντων και των λόγων επιστροφής 

 Την ενημέρωσή σας για την παραλαβή των προϊόντων από την SUN A.E. 

 Την ενημέρωσή σας για την διαδικασία τεχνικού ελέγχου των προϊόντων 

 Την ενημέρωσή σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταχώρηση των 

αντίστοιχων παραστατικών 

 Το πλήρες ιστορικό των επιστροφών σας διαθέσιμο όποια στιγμή το χρειαστείτε 

 

 

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία e-RMA  θα πρέπει να κάνετε 

κλικ στο ειδικό banner με την ένδειξη e-RMA που βρίσκεται στα δεξιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπαίνοντας στην υπηρεσία e-RMA, βλέπετε δύο επιλογές που είναι και τα δύο μέρη στα οποία 

χωρίζεται η υπηρεσία e-RMA. 

 

 

 

 



Σε αυτό το σημείο έχετε 2 επιλογές: 

Α) Να δημιουργήσετε ένα νέο RMA. 

Σε περίπτωση που θέλετε να αποστείλετε προϊόντα στην SUN A.E. για service στο πλαίσιο της 

εγγύησης ή για άλλο λόγο, επιλέγετε “Δημιουργία νέου RMA”. Στο σημείο αυτό καταχωρείτε 

ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιστροφή σας.  Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 

ένα on-line αρχείο που αφορά την επιστροφή σας, στο οποίο έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή ώστε 

να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του service για κάθε προϊόν.  

Β) Εύρεση καταχωρημένου RMA 

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για όλα τα RMA και τις επιστροφές που 

έχετε στείλει στην SUN A.E. είτε είναι τρέχουσες είτε διεκπεραιωμένες. Η ενημέρωση γίνεται σε όλα τα 

στάδια της επιστροφής, από την αναμονή παραλαβής των προϊόντων από την SUN A.E., την διαδικασία 

τεχνικού ελέγχου, αλλά και την πληροφόρηση για τα παραστατικά που καταχωρούνται κατά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

Δημιουργία νέου RMA 

Για να στείλετε μία νέα επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να επιλέξετε το “Δημιουργία νέου RMA”.  

Εκεί θα δείτε την παρακάτω εικόνα. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα πρέπει: 

1. Να αναζητήσετε τα προϊόντα που θέλετε να στείλετε ως επιστροφή  

2. Να τα προσθέσετε στη λίστα ένα-ένα πληκτρολογώντας και τα τεμάχια για το κάθε ένα. 

3. Όταν προσθέσετε στη λίστα όλα τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε, πατήστε το κουμπί 

“Συνέχεια”. 

 

 

 

 



 

Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να δηλώσετε λεπτομέρειες για την επιστροφή του κάθε προϊόντος: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής πεδία: 

1. Τον Λόγο επιστροφής, όπου έχετε τις εξής επιλογές 

α) Service εντός εγγύησης. Το προϊόν παρουσίασε βλάβη και είναι μέσα στο πλαίσιο της εγγύησης  

β) D.O.A. Το προϊόν παρουσίασε βλάβη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία λιανικής πώλησης (Για 

προϊόντα MLS το χρονικό διάστημα είναι 15 ημέρες) 

γ) Service εκτός εγγύησης. Το προϊόν παρουσίασε βλάβη και είναι εκτός εγγύησης. Σε αυτή την 

περίπτωση εκτιμάται η δυνατότητα επισκευής του προϊόντος και το αντίστοιχο κόστος. 

δ) Ειδική περίπτωση. Εάν θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν στην SUN A.E. για άλλο λόγο επιλέξτε 

"Ειδική περίπτωση" και παρακαλώ σημειώστε στα σχόλια τον λόγο. Μετά την καταχώρηση του RMA με 

την ένδειξη «Ειδική Περίπτωση», θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος από το τμήμα service της 

SUN Α.Ε., για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

2. Την ημερομηνία λιανικής πώλησης για κάθε προϊόν.  

 

3. Αφού συμπληρώσετε την ημερομηνία, θα εμφανιστεί ειδική σήμανση εάν το προϊόν βρίσκεται σε 

εγγύηση ή όχι. 

 

4. Εάν η επιστροφή γίνεται στο πλαίσιο της εγγύησης ή πρόκειται για περίπτωση D.O.A., θα πρέπει να 

αποστείλτε αντίγραφο της απόδειξης λιανικής πώλησης για κάθε προϊόν. Μπορείτε να σκανάρετε 

την απόδειξη και να επισυνάψετε το αρχείο, ή να την στείλετε μέσα στο δέμα μαζί με το προϊόν. 

 

5. Το πεδίο "Περιγραφή βλάβης / Σημειώσεις", εδώ παρακαλώ να δώσετε μία σύντομη αλλά 

περιεκτική περιγραφή του προβλήματος για κάθε προϊόν.  

 

6. Εάν πρόκειται για περισσότερα από 1τμχ στον ίδιο κωδικό και έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία 

επιστροφής (π.χ. παρουσιάζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα), μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο 

“Αντιγραφή σε όλα” και έτσι θα αντιγραφούν τα ίδια στοιχεία σε όλα τα τεμάχια του ίδιου κωδικού. 

 

Αφού συμπληρώσετε τα παραπάνω πεδία, μπορείτε να συμπληρώσετε στο πεδίο "Παρατηρήσεις 

αποστολής" οτιδήποτε αφορά την συγκεκριμένη αποστολή RMA (π.χ. τρόπο αποστολής). 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω, πατήστε το κουμπί "Ολοκλήρωση και αποστολή RMA". 

 

 

 



Εφόσον έχετε συμπληρώσει σωστά τα απαραίτητα στοιχεία, θα δείτε ένα μήνυμα σαν το παρακάτω: 

 

 

Εδώ βλέπετε τον μοναδικό αριθμό RMA που θα συνοδεύει την συγκεκριμένη επιστροφή. Αυτός ο 

αριθμός θα πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα κατά την αποστολή τους. Δηλαδή θα πρέπει να 

σημειωθεί σε εμφανές σημείο στο δέμα και στο Δελτίο Αποστολής που θα συνοδεύει τα προϊόντα. 

 

Παράλληλα θα σας αποσταλεί ένα αυτοματοποιημένο email με τα στοιχεία που δηλώσατε. 

 

Στη συνέχεια το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποστείλετε τα προϊόντα προς το service της SUN 

A.E., παρακάτω διεύθυνση: 

SUN A.E. Service 
Ηπείρου 4 
Καλοχώρι 570 09 
Θεσσαλονίκη 

 

* Προσοχή η διεύθυνση του service είναι διαφορετική από την έδρα της SUN A.E. Όλες οι αποστολές 

προς το service θα πρέπει να αποστέλλονται στην διεύθυνση “Ηπείρου 4 - Καλοχώρι”. 

 

Κάνοντας κλικ στον ειδικό σύνδεσμο "Εύρεση καταχωρημένου RMA" που φαίνεται στο κάτω μέρος 

της παραπάνω σελίδας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δεύτερο κομμάτι της υπηρεσίας e-

RMA, που αφορά την εύρεση και ενημέρωση σας για τρέχοντα ή παλιότερα RMA. Περισσότερες 

πληροφορίες για την χρήση αυτής της υπηρεσίας θα βρείτε παρακάτω 

 



Εύρεση καταχωρημένου RMA 

Το δεύτερο μέρος της υπηρεσίας είναι η εύρεση και η ενημέρωση σας για την εξέλιξη της διαδικασίας 

των επιστροφών σας στην SUN A.E. Οι επιστροφές αυτές μπορεί να είναι τρέχουσες (δηλαδή να μην 

έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία τεχνικού ελέγχου) ή να έχουν ήδη κλείσει (όλο το ιστορικό των 

επιστροφών σας στην SUN A.E.). 

 

 

1. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση παλιότερου RMA χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό RMA ή 

τον αριθμό του Δελτίου Αποστολής με το οποίο στείλατε τα προϊόντα και πατώντας το κουμπί 

"Αναζήτηση". Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν ακριβώς από κάτω.  

 

2. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το RMA για το οποίο θέλετε να πληροφορηθείτε από την πλήρη λίστα 

των επιστροφών σας που εμφανίζεται κάτω από την αναζήτηση. 

 

3. Αφού επιλέξετε το RMA που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε το πόρισμα του τεχνικού ελέγχου 

για κάθε προϊόν, καθώς και να πληροφορηθείτε για τα παραστατικά με τα οποία έχει ολοκληρωθεί η 

επιστροφή. 

 

 

 

 

 

 



 

Σύνοψη / πλεονεκτήματα 

 

 Μέσω της νέας υπηρεσίας e-RMA, για κάθε επιστροφή καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μην υπάρχουν παραλήψεις. Έτσι γίνεται καλύτερη διαχείριση 

της επιστροφής και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.  

 

 

 Η υπηρεσία e-RMA προσφέρει αυτόματη ενημέρωση μέσω email για κάθε στάδιο της 

διαδικασίας επιστροφής. Θα υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση όταν παραληφθούν τα προϊόντα 

από την SUN A.E. αλλά και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και κλείσει το RMA, ώστε να 

μπορείτε να ενημερώνετε τους πελάτες σας. 

 

 

 Επίσης μέσω της εύρεσης και ενημέρωσης για τις επιστροφές σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή 

να ενημερωθείτε για κάθε προϊόν που έχετε στείλει στην SUN A.E. Μπορείτε να ενημερωθείτε 

για το πόρισμα του τεχνικού ελέγχου (εάν έχει ολοκληρωθεί), ακόμη κι αν δεν έχει κλείσει η 

επιστροφή σας. 

 

 

 Εκτός από τα παραπάνω, μέσω της υπηρεσίας e-RMA θα έχετε πάντα διαθέσιμο ένα πλήρες 

ιστορικό επιστροφών, στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή και να βρείτε όλες 

τις πληροφορίες που αφορούν τις επιστροφές σας. 

 

 

 

 

Σημειώσεις: 

Α. Εγγυήσεις προϊόντων 
Το κάθε προϊόν καλύπτεται από εγγύηση καλή λειτουργίας, η οποία προσδιορίζεται ξεχωριστά για το καθένα, στην αντίστοιχη 
σελίδα του προϊόντος στο www.sun.gr. Ενώ παρακάτω μπορείτε να δείτε ιδιαίτερες περιπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. 
 
 
Β. Service προϊόντων MLS 
Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τους όρους και την διαδικασία  service για προϊόντα MLS: 
Οροι & Διαδικασία service για προϊοντα MLS 
 
 
 
Γ. Service προϊόντων D-Link 
Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τους όρους και την διαδικασία service για προϊόντα D-Link 
Οροι & Διαδικασία service για προϊοντα D-Link. 
Για τους όρους και την διαδικασία των προϊόντων D-Link, λειτουργεί εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο service center 
Της D-Link, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε Τηλεφωνικά: 213 0020353 ή Ηλεκτρονικά: gr-support@dlink.com. 
Επιστροφές προϊόντων D-Link γίνονται μόνο απευθείας στην D-Link.  

http://www.sun.gr/
http://www.sun.gr/extra/manuals/MLS_DOA-SERVICE.pdf
http://www.sun.gr/extra/manuals/D-Link_Customer_Warranty_Policy.pdf
mailto:gr-support@dlink.com

