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Giersiepen GmbH & Co.KG 
Συστήματα  
ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης

Gira, Τ.Κ. 1220, 42461 Radevormwald, Γερμανία

Ημερομηνία

Επιβεβαίωση του αιτήματος για πρώτη αντικατάσταση: Πρίζα με αυξημένη προστασία 
επαφής

Αξιότιμε πελάτη,

για να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε τα εφεδρικά καλύμματα, θα πρέπει να συμπληρώσετε το 
συνημμένο έντυπο και να το υπογράψετε.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να σας στείλουμε τα εφεδρικά καλύμματα αν δεν 
συμπληρώσετε το έντυπο.

Παρακαλούμε στείλτε το υπογεγραμμένο έντυπο με φαξ ή e-mail:  
Φαξ +49(0)21 95-91-603-534 ή στη διεύθυνση servicecenter@gira.de

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Το Τμήμα Σέρβις της Gira



Gira
Giersiepen GmbH & Co.KG 
Συστήματα  
ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης

Αποστολέας (εταιρεία, αρμόδιος υπάλληλος, διεύθυνση, τηλέφωνο)

Αίτημα για εξαρτήματα αντικατάστασης: Πρίζα με αυξημένη προστασία επαφής

Τα παραδιδόμενα εφεδρικά εμπορεύματα διέπονται από την επιφύλαξη της κυριότητας. Τα εμπορεύματα αυτά παραμένουν στην κυριότητα 

της Gira μέχρι να υπάρξει το τελικό αποτέλεσμα ελέγχου του ελαττωματικού προϊόντος, το οποίο επιβεβαιώνει το ελάττωμα. Για τη 

διασφάλιση αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να στείλετε τα ελαττωματικά προϊόντα εντός δύο εβδομάδων στο Τμήμα Σέρβις της Gira, 

ώστε αυτά να ελεγχθούν. Αν η επιστροφή των εμπορευμάτων δεν γίνει ή γίνει εκπρόθεσμα, τότε θα εκδοθεί τιμολόγιο για τα παραδιδόμενα 

προϊόντα στο όνομα του χονδρεμπόρου που συμπληρώσατε.

Η συμφωνία ανάληψης ευθύνης δεν θίγεται καθόλου, εφόσον ισχύει. Η παράδοση των εφεδρικών καλυμμάτων γίνεται με την επιφύλαξη της 

διαθεσιμότητας προϊόντων.

Κωδικός Ποσότητα Περιγραφή σφάλματος
Προμήθεια 

εμπορεύματος στις
Τοποθέτηση 

στις
Κτίριο

Στοιχεία των χονδρέμπορων:

Ημερομηνία και υπογραφή πελάτη

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  
Τμήμα Σέρβις
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Φαξ +49(0)2195-91-603-534
E-mail servicecenter@gira.de

Αριθμός αναφοράς Gira 
(συμπληρώνεται από τη 
Gira):
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