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ProSupport για επιχειρήσεις 
 

Εισαγωγή 
 
Η Dell Technologies1 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία ProSupport για επιχειρήσεις (στο εξής 
«Υπηρεσία(-ες)» ή «Υπηρεσίες υποστήριξης») με βάση την παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας»). 
Η προσφορά σας, το έντυπο της παραγγελίας σας ή κάθε άλλη αμοιβαία συμφωνημένη μορφή τιμολογίου ή η επιβεβαίωση λήψης της 
παραγγελίας από την Dell Technologies (στο εξής «Έντυπο Παραγγελίας») θα περιλαμβάνει την ονομασία ή τις ονομασίες του 
Προϊόντος ή των Προϊόντων2, την ισχύουσα Υπηρεσία/-ες και τη σχετική επιλογή(-ές), εάν υπάρχουν. Για πρόσθετη βοήθεια, ή για να 
ζητήσετε αντίγραφο της κύριας συμφωνίας που διέπει τις Υπηρεσίες (η «Συμφωνία»), επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων 
της Dell Technologies που σας εξυπηρετεί. Για πελάτες που αγοράζουν από την Dell βάσει ξεχωριστής Συμφωνίας που εξουσιοδοτεί 
την πώληση αυτών των Υπηρεσιών, το Συμπλήρωμα των Όρων και προϋποθέσεων για τις Υπηρεσίες της Dell3 ισχύει και για αυτές τις 
Υπηρεσίες. Για να λάβετε αντίγραφο της συμφωνίας με τον αντίστοιχο μεταπωλητή της Dell Technologies, επικοινωνήστε με τον 
συγκεκριμένο μεταπωλητή. 

 
Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας 
 
Στις δυνατότητες που παρέχει η εν λόγω Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι εξής:  
 

• Πρόσβαση σε βάση 24x7 (συμπεριλαμβανομένων των αργιών)4 στον οργανισμό Εξυπηρέτησης Πελατών και Υποστήριξης της 
Dell Technologies για βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων των Προϊόντων.  

• Επιτόπια αποστολή τεχνικού ή/και παράδοση ανταλλακτικών στο Χώρο της εγκατάστασης ή σε άλλη επαγγελματική 
εγκατάσταση του Πελάτη που έχει εγκρίνει η Dell Technologies, όπως περιγράφεται στη Συμφωνία (όπως απαιτείται και 
σύμφωνα με την επιλογή υποστήριξης που αγοράστηκε) για την επίλυση ενός προβλήματος Προϊόντος. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες για τα επίπεδα σοβαρότητας των περιστατικών και τις επιλογές επιτόπου εξυπηρέτησης ανατρέξτε παρακάτω.  

Διαβάστε προσεκτικά τον πίνακα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πώς θα επικοινωνήσετε με την Dell Technologies, αν χρειαστείτε εξυπηρέτηση 

Υποστήριξη online, μέσω διαδικτυακής συνομιλίας και email: υποστήριξη μέσω του ιστοτόπου της Dell Technologies, 

διαδικτυακής συνομιλίας και email, διαθέσιμη για επιλεγμένα προϊόντα στη διεύθυνση https://www.dell.com/support. 
 

Αιτήματα τηλεφωνικής υποστήριξης: Διαθέσιμα σε βάση 24x7 (συμπεριλαμβανομένων των αργιών). Η διαθεσιμότητα ενδέχεται 

να διαφέρει εκτός ΗΠΑ και περιορίζεται σε εμπορικά εύλογες προσπάθειες, εκτός εάν το παρόν έγγραφο ορίζει κάτι διαφορετικό. 

Επισκεφτείτε την τοποθεσία https://www.dell.com/support για μια λίστα των αριθμών τηλεφώνου που ισχύουν για την περιοχή σας. 

 
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις δυνατότητες της υπηρεσίας ProSupport για επιχειρήσεις που παρέχεται με βάση την εγγύηση της 

Dell Technologies ή/και τους όρους συντήρησης. Η υπηρεσία ProSupport για επιχειρήσεις προσφέρει υποστήριξη και συντήρηση για: 

1. Τον Εξοπλισμό Dell Technologies®, ο οποίος προσδιορίζεται στον Πίνακα εγγύησης και συντήρησης προϊόντων της 

Dell Technologies και στο Έντυπο παραγγελίας σας ως 

• εξοπλισμός που περιλαμβάνει την υπηρεσία ProSupport για επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου εγγύησης ή 

• εξοπλισμός που είναι κατάλληλος για αναβάθμιση στο ProSupport για επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου 

εγγύησης ή 

• εξοπλισμός που είναι κατάλληλος για το ProSupport κατά τη διάρκεια μιας επόμενης περιόδου συντήρησης. 

 
1 Το όνομα «Dell Technologies», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο, σημαίνει το ισχύον νομικό πρόσωπο πωλήσεων της Dell («Dell»), όπως 
ορίζεται στο Έντυπο παραγγελίας της Dell, και το ισχύον νομικό πρόσωπο πωλήσεων της EMC («EMC»), όπως ορίζεται στο Έντυπο παραγγελίας της 
EMC. Η χρήση του ονόματος «Dell Technologies» στο παρόν έγγραφο δεν δηλώνει αλλαγή στην επωνυμία του νομικού προσώπου της Dell ή της EMC 
με τις οποίες συναλλάσσεστε. 
2 Με τους όρους «Προϊόντα Dell Technologies», «Προϊόντα», «Εξοπλισμός» και «Λογισμικό», όπως χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο, νοούνται 
ο Εξοπλισμός και το λογισμικό Dell Technologies που προσδιορίζονται στον Πίνακα εγγύησης και συντήρησης προϊόντων της Dell Technologiesή στο 
Έντυπο παραγγελίας. Ο όρος «Προϊόντα ανεξάρτητων κατασκευαστών» ορίζεται στη Συμφωνία σας. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται ο εν λόγω 
ορισμός στη Συμφωνία σας, ορίζεται στους Εμπορικούς όρους πωλήσεων της Dell Technologies ή στους τοπικούς όρους πωλήσεων της Dell 
Technologies, με βάση τα ισχύοντα. Με τους όρους «Εσείς» και «Πελάτης» νοείται η οντότητα που αναφέρεται στον αγοραστή των Υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη Συμφωνία.  
3 Για να εξετάσετε το Συμπλήρωμα των Όρων Πώλησης των Υπηρεσιών της Dell, επισκεφτείτε την τοποθεσία 
https://www.dell.com/servicecontracts/global, επιλέξτε τη χώρα σας κι έπειτα την καρτέλα Υπηρεσίες υποστήριξης στην αριστερή στήλη πλοήγησης της 
σελίδας της χώρας σας. 
4 Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας. 

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/servicecontracts/global
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2. Του Λογισμικού Dell Technologies το οποίο προσδιορίζεται στον Πίνακα Εγγύησης και Συντήρησης Προϊόντων της Dell Technologies 

ή/και στο Έντυπο Παραγγελίας σας ως κατάλληλο για το ProSupport για επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συντήρησης. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PROSUPPORT—ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Ο Πελάτης επικοινωνεί με την 
Dell Technologies τηλεφωνικά ή μέσω 
διεπαφής στο web σε βάση 24x7 για να 
αναφέρει προβλήματα Εξοπλισμού ή 
Λογισμικού και παρέχει πληροφορίες για 
την αρχική αξιολόγηση του Επιπέδου 
σοβαρότητας*.  
 
Η Dell Technologies παρέχει (α) μια 
απάντηση με απομακρυσμένα μέσα που 
χρησιμοποιεί τεχνική υποστήριξη της 
Dell Technologies για αντιμετώπιση 
προβλημάτων με βάση το Επίπεδο 
σοβαρότητας του προβλήματος, ή (β) 
όταν κρίνεται απαραίτητο από την 
Dell Technologies, Επιτόπια απόκριση 
όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Περιλαμβάνεται. 

 

  

ΕΠΙΤΟΠΟΥ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ  

 

Η Dell Technologies στέλνει 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό στον Χώρο 
της εγκατάστασης για να επιλύσει το 
πρόβλημα, αφού η Dell Technologies 
έχει απομονώσει το πρόβλημα και κρίνει 
ότι απαιτείται Επιτόπια απόκριση. 
 
 

Περιλαμβάνεται μόνο για Εξοπλισμό. 
  
Ο στόχος της αρχικής Επιτόπου απόκρισης βασίζεται στην επιλογή 
που αγοράζει ο Πελάτης. Οι διαθέσιμες επιλογές για τον Πελάτη είναι 
οι εξής: είτε 1) μια απόκριση υπηρεσίας εντός τεσσάρων ωρών την 
ίδια εργάσιμη ημέρα, ή 2) μια απόκριση υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας, στις κανονικές ώρες εργασίας, όταν 
η Dell Technologies κρίνει απαραίτητη την Επιτόπια Υποστήριξη.  
 
Επιτόπου απόκριση εντός 4 ωρών με την επιλογή «κρίσιμης 
σημασίας»  
 

Συνήθως φτάνει επιτόπου εντός 4 ωρών μετά την ολοκλήρωση της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω τηλεφώνου.  
 

• Διαθεσιμότητα επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.  
• Διαθεσιμότητα σε καθορισμένες τοποθεσίες απόκρισης εντός 
τεσσάρων (4) ωρών.  
• Οι χώροι αποθήκευσης εξαρτημάτων για απόκριση εντός 4 ωρών 
διατηρούν αποθέματα απαραίτητων λειτουργικών στοιχείων, 
όπως ορίζει η Dell Technologies. Τα μη απαραίτητα ανταλλακτικά 
μπορεί να αποστέλλονται με παράδοση την επόμενη ημέρα. 
• Ικανότητα προσδιορισμού αν το ζήτημα είναι Σοβαρότητας 1, βάσει 
της αρχικής διάγνωσης της απομακρυσμένης υποστήριξης  
• Διαδικασίες για κρίσιμες καταστάσεις - Τα ζητήματα επιπέδου 
σοβαρότητας 1 είναι κατάλληλα για γρήγορη παρέμβαση/τον 
Διαχειριστή επιλύσεων για και κάλυψη περιστατικού «CritSit». 
• Επείγουσα αποστολή - Τεχνικός επιτόπου εξυπηρέτησης 
αποστέλλεται παράλληλα με άμεση τηλεφωνική αντιμετώπιση 
προβλημάτων για ζητήματα Σοβαρότητας 1. 
 
Επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα  
 

Ένας τεχνικός μπορεί να φτάσει επιτόπου την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, αφού προηγηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων και διάγνωση 
μέσω τηλεφώνου.  
 

• Οι κλήσεις που λαμβάνονται από την Dell Technologies μετά τη 
διακοπή εργασιών την τοπική ώρα Πελάτη ενδέχεται να απαιτούν μία 
επιπλέον εργάσιμη ημέρα προκειμένου ο τεχνικός εξυπηρέτησης να 
φτάσει στην τοποθεσία του πελάτη.  
• Διαθεσιμότητα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα Προϊόντων. 
 

Η Επιτόπου απόκριση δεν ισχύει για Λογισμικό και μπορείτε να την 
αγοράσετε ξεχωριστά. 

https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
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*ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 1 Κρίσιμο – απώλεια ικανότητας εκτέλεσης κρίσιμων εργασιών της επιχείρησης και χρήζουν 
άμεσης απόκρισης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 2 Υψηλό – δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών της επιχείρησης, αλλά οι αποδόσεις/δυνατότητες 

είναι υποβαθμισμένες ή σημαντικά περιορισμένες. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 3 Μεσαίο/Χαμηλό – ελάχιστη ή καμία επίπτωση στην επιχείρηση. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Η Dell Technologies παρέχει 
ανταλλακτικά όταν κρίνεται 
απαραίτητο από την 
Dell Technologies.  
 
 
 
 
 
 

Περιλαμβάνεται. Ο στόχος της παράδοσης των ανταλλακτικών εξαρτάται από 
την επιλογή που αγοράστηκε από τον Πελάτη. Οι διαθέσιμες επιλογές για τον 
Πελάτη είναι οι εξής: είτε 1) μια απόκριση υπηρεσίας εντός τεσσάρων ωρών 
την ίδια εργάσιμη ημέρα, ή 2) μια απόκριση υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας, στις κανονικές ώρες εργασίας, όταν η 
Dell Technologies κρίνει απαραίτητη την παράδοση ανταλλακτικών Ένα 
εξάρτημα την ίδια εργάσιμη ημέρα είναι εκείνο που σε περίπτωση βλάβης του 
μπορεί να αποτρέψει το Υποστηριζόμενο προϊόν που προκαλεί την απώλεια 
ικανότητας από το να εκτελέσει κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες και 
απαιτεί άμεση απόκριση. Τα εξαρτήματα που θεωρούνται μη κρίσιμα, μεταξύ 
άλλων, είναι: πλαίσια, μηχανικά chassis, θήκες σκληρού δίσκου, κιτ με ράγες, 
βοηθητικός εξοπλισμός διαχείρισης καλωδίων. Τα εξαρτήματα που μπορεί να 
θεωρούνται κρίσιμα είναι: μητρικές κάρτες, επεξεργαστές, επιλεγμένες 
μονάδες μνήμης και μονάδες σκληρού δίσκου. 
 
Οι καταληκτικές ώρες αποστολών της χώρας ενδέχεται να επηρεάσουν την 
παράδοση ανταλλακτικών την ίδια/επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
Η εγκατάσταση όλων των ανταλλακτικών εκτελείται από την Dell Technologies 
στο πλαίσιο της Επιτόπιας απόκρισης, αλλά ο Πελάτης έχει την επιλογή να 
εκτελεί την εγκατάσταση αντικαταστάσιμων μονάδων πελατών (CRUs). 
Ανατρέξτε στον Πίνακα Εγγύησης και Συντήρησης Προϊόντων της 
Dell Technologies για μια λίστα των εξαρτημάτων που θεωρούνται CRUs για 
συγκεκριμένο Εξοπλισμό ή επικοινωνήστε με την Dell Technologies για 
περισσότερες λεπτομέρειες.  
 
Εάν η Dell Technologies εγκαταστήσει το ανταλλακτικό, η Dell Technologies 
θα κανονίσει την επιστροφή του σε μια εγκατάσταση της Dell Technologies. 
Εάν ένας Πελάτης εγκαταστήσει το CRU, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να 
επιστρέψει το CRU που αντικαταστάθηκε σε μια εγκατάσταση που θα ορίσει 
η Dell Technologies.  
 
Εάν ο τεχνικός της Dell διαπιστώσει ότι το Υποστηριζόμενο προϊόν πρέπει 
να αντικατασταθεί ως ολόκληρη μονάδα, η Dell Technologies διατηρεί το 
δικαίωμα αποστολής στον Πελάτη ολόκληρης μονάδας αντικατάστασης. Οι 
αντικαταστάσεις ολόκληρης της μονάδας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για 
απόκριση την ίδια μέρα και μπορεί να ισχύουν εκτεταμένοι χρόνοι για την 
παράδοση μιας αντικατάστασης ολόκληρης μονάδας στην τοποθεσία σας, 
ανάλογα με το πού βρίσκεστε και τον τύπο του Προϊόντος που αντικαθίσταται.  
 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΣΚΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(SSD) 

Περιλαμβάνεται για Προϊόντα 
αποθήκευσης και σύγκλισης. 
Αν το Επίπεδο αντοχής (όπως 
ορίζεται παρακάτω) για κάθε 
μονάδα δίσκου στερεάς 
κατάστασης προηγούμενης της 
συσκευής φτάσει στην πλήρη 
χωρητικότητα ή λιγότερο (όπως 
ορίζεται από την Dell 
Technologies), ο Πελάτης 
πληροί τις προϋποθέσεις για να 
λάβει ανταλλακτικό της μονάδας 
δίσκου στερεάς κατάστασης. 
Το Επίπεδο αντοχής είναι το 
μέσο ποσοστό της διάρκειας 
ζωής που απομένει στον 
επιλέξιμο SSD. 

Περιλαμβάνεται. 
 
Ο στόχος απόκρισης βασίζεται στις ισχύουσες δυνατότητες της υπηρεσίας 
Παράδοσης ανταλλακτικών και Επιτόπου απόκρισης που περιγράφεται 
παραπάνω. Ο πελάτης πρέπει να ενεργοποιήσει και να συντηρήσει την 
τρέχουσα υποστηριζόμενη έκδοση (εκδόσεις) του λογισμικού του 
SupportAssist ή/και του Secure Remote Support για την ισχύουσα περίοδο 
υποστήριξης. Ενεργοποίηση του SupportAssist ή/και του Secure Remote 
Support, όπως ισχύει σαν προαπαιτούμενο για αυτές τις πρόσθετες 
δυνατότητες της υπηρεσίας ανανέωσης. 

https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Η Dell Technologies παρέχει τα 
δικαιώματα σε νέες Εκδόσεις 
λογισμικού όπως διατίθενται 
γενικά από την Dell 
Technologies. 

Περιλαμβάνεται.  
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Η Dell Technologies εκτελεί την 
εγκατάσταση των νέων 
Εκδόσεων λογισμικού.  
 

Λογισμικό Εξοπλισμού Λειτουργικού Περιβάλλοντος (OE) 
Περιλαμβάνεται με το ProSupport 4 Ωρών/Κρίσιμης σημασίας για το Λογισμικό 
που η Dell Technologies καθορίζει ως Λογισμικό λειτουργικού περιβάλλοντος 
του Εξοπλισμού και μόνο όταν ο σχετικός Εξοπλισμός στον οποίο 
εγκαθίσταται το λογισμικό λειτουργικού περιβάλλοντος καλύπτεται από 
εγγύηση της Dell Technologies ή την εκάστοτε ισχύουσα σύμβαση 
συντήρησης της Dell Technologies. 
 
Άλλο λογισμικό (εκτός OE) 
Ο Πελάτης πραγματοποιεί την εγκατάσταση νέων Εκδόσεων Λογισμικού, 
εκτός εάν κριθεί απαραίτητο το αντίθετο από την Dell Technologies. 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 

24X7  

Κάποια Προϊόντα επικοινωνούν 
αυτόματα και ανεξάρτητα με 
την Dell Technologies για να 
προσφέρουν πληροφορίες 
που θα βοηθήσουν την 
Dell Technologies να καθορίσει 
το πρόβλημα. Η Dell 
Technologies προσπελαύνει 
απομακρυσμένα τα Προϊόντα 
εάν χρειαστεί, για να κάνει 
πρόσθετους διαγνωστικούς 
ελέγχους και να παράσχει 
απομακρυσμένη υποστήριξη. 

Συμπεριλαμβάνεται στα Προϊόντα που διαθέτουν εργαλεία και τεχνολογίες 
απομακρυσμένης παρακολούθησης της Dell Technologies.  
 
Μόλις η Dell Technologies ειδοποιηθεί για ένα πρόβλημα, ισχύουν οι ίδιοι 
στόχοι απόκρισης για Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη και Επιτόπια απόκριση 
που περιγράφηκαν προηγουμένως.  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

24X7  

Οι Πελάτες που έχουν κάνει 
εγγραφή έχουν πρόσβαση σε 
βάση 24x7 σε πληροφορίες 
βάσει web και εργαλεία 
αυτοβοήθειας και υποστήριξης 
πελατών της Dell Technologies 
μέσω του Ιστότοπου 
διαδικτυακής υποστήριξης της 
Dell Technologies. 

Περιλαμβάνεται.  
 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ CLOUDIQ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

CLOUDIQ Οι πελάτες που έχουν συνδέσει σωστά το σύστημά 
τους που φέρει τα κατάλληλα δικαιώματα με την 
Dell Technologies είτε μέσω Secure Remote Services 
ή μέσω SupportAssist έχουν πρόσβαση στο CloudIQ, το 
οποίο παρέχει προγνωστικές βαθμολογίες εύρυθμης 
λειτουργίας, ανάλυση επιπτώσεων απόδοσης και 
ανίχνευσης ανωμαλιών, καθώς και ανάλυση διένεξης 
φόρτου εργασίας. 

Περιλαμβάνεται για τις ακόλουθες 
πλατφόρμες Dell Technologies: 
PowerMax, PowerStore, PowerScale, 
PowerVAlut, Dell EMC Unity XT, XtremIO, 
SC Series, VxBlock και μεταγωγείς 
Connectrix. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Εάν ένας Πελάτης ανοίξει ένα αίτημα εξυπηρέτησης και η Dell Technologies καθορίσει ότι το πρόβλημα προκύπτει με τα προϊόντα ενός 
επιλέξιμου ανεξάρτητου προμηθευτή που συχνά χρησιμοποιούνται με Προϊόντα τα οποία καλύπτονται από μια τρέχουσα εγγύηση 
ή σύμβαση συντήρησης της Dell Technologies, η Dell Technologies θα προσπαθήσει να προσφέρει Συνεργατική βοήθεια υπό την οποία 
η Dell Technologies: (α) λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επικοινωνίας έως ότου απομονωθούν τα προβλήματα, (β) επικοινωνεί με τον 
ανεξάρτητο προμηθευτή, (γ) παρέχει τεκμηρίωση του προβλήματος, και (δ) συνεχίζει να παρακολουθεί το πρόβλημα και να ενημερώνεται 
για την κατάσταση και τα σχέδια επίλυσης από τον προμηθευτή (όπου είναι εύλογα εφικτό).  
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Για να δικαιούται Συνεργατική βοήθεια, ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες ενεργές συμβάσεις υποστήριξης και δικαιώματα 

απευθείας από τον αντίστοιχο ανεξάρτητο προμηθευτή και την Dell Technologies, ή από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της 

Dell Technologies. Μόλις απομονωθεί και αναφερθεί, ο ανεξάρτητος προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να παράσχει όλη την 

υποστήριξη, τεχνική ή άλλη, σε σύνδεση με την επίλυση του προβλήματος του Πελάτη. Η Dell Technologies ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα 

συνεργατών Συνεργατικής βοήθειας στη Λίστα Συνεργατικής βοήθειας. Σημειώσατε ότι τα υποστηριζόμενα προϊόντα ανεξάρτητων 

κατασκευαστών είναι δυνατό να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση των Πελατών. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DELL TECHNOLOGIES  

Η υποστήριξη λογισμικού Dell Technologies που περιλαμβάνεται στο ProSupport για επιχειρήσεις παρέχει υποστήριξη για επιλεγμένα 

Προϊόντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων εφαρμογών τελικού χρήστη, λειτουργικών συστημάτων, υπερεποπτών και 

υλικολογισμικού όταν αυτά τα Προϊόντα τρίτων κατασκευαστών 1) αγοράστηκαν από την Dell Technologies, 2) αγοράστηκαν με 

Προϊόντα, 3) είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν με τα Προϊόντα όταν ζητείται υποστήριξη και 4) το Προϊόν καλύπτεται από μια 

υπάρχουσα περίοδο ισχύος υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης του ProSupport Plus για επιχειρήσεις. Ο Πελάτης είναι 

ο αποκλειστικός υπεύθυνος για να διορθώνει τυχόν προβλήματα με άδειες και αγορές κατάλληλου λογισμικού ώστε να μπορεί να 

λαμβάνει αυτές τις Υπηρεσίες οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με κατάλληλο 

λογισμικό στη Λίστα ολοκληρωμένης υποστήριξης λογισμικού. Σημειώσατε ότι τα υποστηριζόμενα Προϊόντα ανεξάρτητων 

κατασκευαστών είναι δυνατό να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση των Πελατών. Περιστατικά που εγείρουν 

προβληματισμούς στους Πελάτες πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν σε ένα μεμονωμένο σύστημα, φυσικό ή εικονικό. 

Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι μέθοδοι επίλυσης ορισμένων προβλημάτων, στα οποία οφείλεται το αίτημα του Πελάτη 

για εξυπηρέτηση, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από τον εκδότη του σχετικού τίτλου λογισμικού και ενδέχεται να απαιτείται 

υποστήριξη από τον εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης πρόσθετου λογισμικού ή άλλων αλλαγών στα Προϊόντα. 

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη μέθοδος επίλυσης από τον εκδότη του σχετικού 

τίτλου λογισμικού, η υποχρέωση της Dell Technologies να παράσχει υποστήριξη στον Πελάτη θα ικανοποιηθεί πλήρως. 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τελικούς χρήστες οι οποίοι αγοράζουν τα 
υποστηριζόμενα προϊόντα από OEM  

Ο OEM είναι ένας μεταπωλητής ο οποίος πουλά τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα υπό την ιδιότητα του αρχικού κατασκευαστή εξοπλισμού 

που αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες της Dell Technologies από τον όμιλο επιχειρήσεων OEM Solutions (ή τον διάδοχό του) για 

κάποιο έργο OEM. Ο OEM τυπικά ενσωματώνει ή δεσμοποιεί αυτά τα προϊόντα της Dell Technologies σε ή με ιδιόκτητο υλισμικό και 

λογισμικό OEM ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία του Πελάτη, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο σύστημα ή λύση με λειτουργίες για τον 

συγκεκριμένο κλάδο ή εργασία (το σύστημα ή η λύση αυτού του είδους στο εξής θα μνημονεύεται ως «Λύση OEM») και μεταπωλεί τη 

Λύση OEM με την επωνυμία του OEM. Όσον αφορά τους OEM, ο όρος «Υποστηριζόμενα προϊόντα» περιλαμβάνει τα Υποστηριζόμενα 

προϊόντα της Dell Technologies που παρέχονται χωρίς να φέρουν την επωνυμία της Dell Technologies (δηλαδή μη επώνυμα έτοιμα 

συστήματα OEM) και ο όρος «Τελικός Χρήστης» σημαίνει εσάς ή οποιοδήποτε πρόσωπο αγοράζει Λύση OEM για προσωπική του 

τελική χρήση και όχι για μεταπώληση, διανομή ή υποαδειοδότηση σε άλλους. Η παροχή αντιμετώπισης προβλημάτων πρώτου 

επιπέδου στον Τελικό χρήστη αποτελεί ευθύνη του OEM. Πρέπει να πραγματοποιηθεί μια κατάλληλη αρχική διάγνωση βάσει των 

διαθέσιμων δεδομένων από τον OEM, πριν η κλήση μεταφερθεί στην Dell Technologies. Ο εν λόγω OEM συνεχίζει να έχει την ευθύνη 

για παροχή της αρχικής διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων, ακόμη και όταν ο Τελικός χρήστης απευθυνθεί στην 

Dell Technologies για να ζητήσει εξυπηρέτηση, και εάν ο Τελικός χρήστης απευθυνθεί στην Dell Technologies για εξυπηρέτηση χωρίς 

να επικοινωνήσει με τον OEM του, η Dell Technologies θα του ζητήσει να αποταθεί στον OEM για αντιμετώπιση του προβλήματος σε 

πρώτο επίπεδο προτού επικοινωνήσει με την Dell Technologies. 

Dell Technologies ProSupport για επιχειρήσεις για μη τυπικά εξαρτήματα σε εξατομικευμένα 
προϊόντα διακομιστή 
 
Οι επιδιορθώσεις και οι αλλαγές μη τυπικών ή μοναδικών εξαρτημάτων («Υπηρεσίες υποστήριξης μη τυπικών εξαρτημάτων») είναι μια 

υπηρεσία ανταλλαγής πρόσθετης αξίας η οποία συμπληρώνει την εγγύηση του Προϊόντος PowerEdge του Πελάτη που καλύπτει τυπικά 

στοιχεία της Dell Technologies σε τυπική διαμόρφωση και που απαιτούν αντικατάσταση λόγω κακοτεχνίας ή ελαττωματικών υλικών 

(«Επισκευές βάσει εγγύησης»). ΔΕΝ διατίθεται υλικολογισμικό/λογισμικό με την επωνυμία της Dell Technologies για «Μη τυπικά στοιχεία» 

και ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τα βοηθητικά προγράμματα που παρέχει ο κατασκευαστής για να παρακολουθεί ή/και να 

ενημερώνει το εξάρτημα. Ο Πελάτης θα συνεργάζεται επίσης απευθείας με τον κατασκευαστή για να επιλύει τυχόν ζητήματα ποιότητας 

που σχετίζονται με λογισμικό/υλικολογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και υλικό. Η Dell Technologies θα παρέχει Υπηρεσίες υποστήριξης 

μη τυπικών εξαρτημάτων για την αντικατάσταση μη τυπικών ή μοναδικών εξαρτημάτων που ο Πελάτης προέβλεψε και εγγυήθηκε ότι 

είναι διαθέσιμα όπως ορίζεται παραπάνω, και εφόσον ο Πελάτης έχει κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις για να βοηθήσει την 

Dell Technologies στην υποβολή παραγγελιών για αποθέματα ανταλλακτικών προκειμένου να διευκολύνει τη δραστηριότητα 

επιδιόρθωσης. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει προβλέψει με ακρίβεια τις ανάγκες αποθήκευσης, η Dell Technologies θα 

ανταλλάσσει το εξάρτημα που παρουσιάζει ελάττωμα σύμφωνα με τον ισχύοντα χρόνο απόκρισης του Πελάτη για Επισκευές βάσει 

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~services~en/documents~prosupport-collaborative-software-assistance-list-enterprise-and-end-user.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/services/dell-technologies-comprehensive-software-support.pdf
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εγγύησης και θα εγκαθιστά το ανταλλακτικό στο Προϊόν του Πελάτη, αλλά ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Dell Technolog ies 

δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των εξαρτημάτων. Η υπηρεσία επιτόπιας απόκρισης την ίδια 

ημέρα (π.χ. εντός 4 ωρών) ενδέχεται να μη διατίθεται για την αντικατάσταση «μη τυπικών» εξαρτημάτων και σε αυτές τις περιπτώσεις η 

Dell Technologies θα εφαρμόσει την Υπηρεσία την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα ανταλλακτικά μπορεί να είναι καινούργια ή ανακαινισμένα 

σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και η εκτέλεση επισκευών και ανταλλαγών στο πλαίσιο των Υπηρεσιών υποστήριξης μη τυπικών 

εξαρτημάτων ενδέχεται να απαιτεί από την Dell Technologies να χρησιμοποιήσει την εγγύηση ή/και τις υπηρεσίες συντήρησης 

ανεξάρτητου κατασκευαστή/εκδότη και ο Πελάτης συμφωνεί να βοηθήσει την Dell Technologies και να παράσχει τυχόν υλικά που ζητάει 

ο ανεξάρτητος κατασκευαστής ή ο ανεξάρτητος εκδότης προκειμένου να διευκολύνει τη χρήση της αντίστοιχης εγγύησης ή/και υπηρεσιών 

συντήρησης του εν λόγω ανεξάρτητου μέρους.  

Οι τεχνικές δοκιμές της Dell Technologies στη διαμόρφωση που προκύπτει γίνονται σύμφωνα με χωριστή δήλωση εργασίας (SOW) 

μετά την εγκατάσταση των μη τυπικών ή μοναδικών εξαρτημάτων, το λογισμικό που ζήτησε ο Πελάτης είναι μια δραστηριότητα 

συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και οι Υπηρεσίες υποστήριξης μη τυπικών εξαρτημάτων διατίθενται μόνο για τη συγκεκριμένη 

διαμόρφωση όπως ορίστηκε από τον Πελάτη και δοκιμάστηκε από την Dell Technologies. Η Dell Technologies θα κοινοποιήσει την 

ακριβή διαμόρφωση υλικού που δοκιμάστηκε συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων υλικολογισμικού. Μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική 

δοκιμή, η Dell Technologies θα παράσχει τα αποτελέσματα μέσω αναφορών με την υπόδειξη Επιτυχία/Αποτυχία. Η Dell Technologies 

θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να υποστηρίξει την αναγνώριση και τη λειτουργία των μη τυπικών εξαρτημάτων στο 

Προϊόν Dell Technologies, ωστόσο δεν υποστηρίζεται η τροποποίηση τυπικών βοηθητικών προγραμμάτων της Dell Technologies 

(όπως BIOS, IDRAC και SupportAssist). Ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή απευθείας για να 

επιλύσει τυχόν προβλήματα μη τυπικών εξαρτημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των τεχνικών δοκιμών (όπως ζητήματα 

ποιότητας, λογισμικού, υλικολογισμικού ή προδιαγραφών/περιορισμών υλικού). Για την εκτέλεση πρόσθετης τεχνικής δοκιμής από την 

Dell Technologies αφού ο Πελάτης έχει λάβει την αναφορά με την ένδειξη ΕΠΙΤΥΧΙΑ απαιτείται νέα Δήλωση Εργασίας και ο Πελάτης θα 

επιβαρυνθεί με πρόσθετη έκτακτη χρέωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνικών δοκιμών που ζητήθηκαν για την επισκευή ή 

αντικατάσταση οποιουδήποτε στοιχείου της διαμόρφωσης κατά την περίοδο της εγγύησης που αφορά τον Εξοπλισμό του. 

 
Άλλες λεπτομέρειες για την Υπηρεσία σας 
 
Οι περίοδοι εγγύησης και οι επιλογές υποστήριξης («Πληροφορίες υποστήριξης») σε αυτόν τον ιστότοπο ισχύουν (α) μόνο μεταξύ 

της Dell Technologies και των οργανισμών που προμηθεύονται τα αντίστοιχα προϊόντα ή/και συντήρηση βάσει απευθείας σύμβασης 

με την Dell Technologies (ο «Πελάτης της Dell Technologies»), και (β) μόνο για τα προϊόντα ή τις επιλογές υποστήριξης που 

παραγγέλνονται από τον Πελάτη της Dell Technologies τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι Πληροφορίες Υποστήριξης είναι σε ισχύ. 

Η Dell Technologies μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τις Πληροφορίες Υποστήριξης. Εκτός από τις αλλαγές που προκαλούνται 

από εκδότες και κατασκευαστές Προϊόντων ανεξάρτητων κατασκευαστών, ο Πελάτης της Dell Technologies θα ειδοποιείται για τυχόν 

αλλαγές στις Πληροφορίες Υποστήριξης με τον τρόπο που δηλώνεται στην εκάστοτε ισχύουσα συμφωνία παραγγελίας προϊόντων ή/και 

συντήρησης μεταξύ της Dell Technologies και του Πελάτη της Dell Technologies, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή αυτού του είδους δεν θα 

ισχύει για προϊόντα ή επιλογές υποστήριξης που παρήγγειλε ο Πελάτης της Dell Technologies πριν από την ημερομηνία της ως άνω 

αλλαγής.  

Η Dell Technologies δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης για Εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται εκτός της Περιοχής 

εξυπηρέτησης της Dell Technologies. «Περιοχή εξυπηρέτησης της Dell Technologies» σημαίνει μια τοποθεσία που βρίσκεται (α) σε 

απόσταση εκατό (100) οδικών μιλίων ή εκατόν εξήντα (160) οδικών χιλιομέτρων από μια τοποθεσία εξυπηρέτησης της Dell Technologies 

για Εξοπλισμό Αποθήκευσης και Προστασίας Δεδομένων ή/και στοιχείων της Dell Technologies, και (β) στην ίδια χώρα όπου βρίσκεται η 

τοποθεσία εξυπηρέτησης της Dell Technologies, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την κύρια συμφωνία με την Dell Technologies, οπότε 

και θα υπερισχύει ο ορισμός της κύριας συμφωνίας. Όσον αφορά στους πελάτες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (περιοχή 

EMEA), αν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας ή στη Συμφωνία, η επιτόπου εξυπηρέτηση στον χώρο 

του Πελάτη είναι διαθέσιμη σε απόσταση έως και 150 χιλιομέτρων από την πλησιέστερη τοποθεσία εφοδιαστικής της Dell Technologies 

(PUDO ή τοποθεσία παραλαβής/παράδοσης). Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της επιτόπου εξυπηρέτησης 

στην περιοχή EMEA επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας. 

Η Υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Εάν το Προϊόν σας δεν βρίσκεται στη γεωγραφική τοποθεσία που είναι 

καταχωρισμένη στα αρχεία του τμήματος εξυπηρέτησης της Dell Technologies ή εάν υπάρχουν λεπτομέρειες διαμόρφωσης οι οποίες 

έχουν αλλάξει και δεν έχουν αναφερθεί στην Dell Technologies, τότε η Dell Technologies πρέπει πρώτα να επαναξιολογήσει το Προϊόν σας 

όσον αφορά στην υποστήριξη που δικαιούστε με βάση την αγορά σας προτού επαναφέρει τους ισχύοντες χρόνους απόκρισης για το 

Προϊόν. Οι επιλογές για την Υπηρεσία, όπου περιλαμβάνονται τα επίπεδα της υπηρεσίας, οι ώρες τεχνικής υποστήριξης και οι χρόνοι της 

επιτόπου απόκρισης, θα διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και διαμόρφωση και ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες 

για αγορά στην περιοχή του Πελάτη. Επομένως, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας για να μάθετε αυτές τις 

λεπτομέρειες. Η υποχρέωση της Dell Technologies να παράσχει τις Υπηρεσίες σε μετεγκατεστημένα Προϊόντα εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται η κατά τόπους διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, πρόσθετες χρεώσεις και η επιθεώρηση και ο 

έλεγχος και η εκ νέου πιστοποίηση των μετεγκατεστημένων Προϊόντων με τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές της Dell Technologies για υλικά και 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ της Dell Technologies και του Πελάτη, σε περιπτώσεις 
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απευθείας αποστολής των ανταλλακτικών στον Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να παραλάβει τα απεσταλμένα εξαρτήματα 

στην τοποθεσία όπου βρίσκονται τα προς επισκευή συστήματα. Η Dell Technologies ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστερημένη 

υποστήριξη λόγω αδυναμίας ή άρνησης του Πελάτη να παραλάβει τα απεσταλμένα εξαρτήματα. Τα συστήματα αποθήκευσης πολλαπλών 

στοιχείων απαιτούν ενεργές συμφωνίες επιλογής υποστήριξης για όλα τα στοιχεία υλικού και λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να 

επωφεληθούν από όλα τα οφέλη της σύμβασης υποστήριξης για ολόκληρη τη λύση. Εκτός εάν υπάρχει άλλη γραπτή συμφωνία με τον 

Πελάτη, η Dell Technologies διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών Υποστήριξης με προηγούμενη γραπτή 

ειδοποίηση εξήντα (60) ημερών προς τον Πελάτη. 

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον μεταπωλητή της Dell Technologies διέπονται αποκλειστικά από τη συμφωνία 

ανάμεσα στον αγοραστή και τον μεταπωλητή. Εκείνη η συμφωνία μπορεί να παρέχει τους όρους οι οποίοι είναι ίδιοι με τις Πληροφορίες 

υποστήριξης σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο μεταπωλητής μπορεί να συμφωνήσει με την Dell Technologies την εκτέλεση από αυτόν 

υπηρεσιών εγγύησης ή/και συντήρησης για τον αγοραστή εκ μέρους του μεταπωλητή. Πελάτες και μεταπωλητές που εκτελούν 

υπηρεσία εγγύησης ή/και υπηρεσίες συντήρησης ή επαγγελματικές υπηρεσίες πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και 

πιστοποιημένοι. Η εκτέλεση υπηρεσιών από μη εκπαιδευμένους/μη πιστοποιημένους Πελάτες, μεταπωλητές ή ανεξάρτητα μέρη 

ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις, αν απαιτηθεί υποστήριξη από την Dell Technologies λόγω της εκτέλεσης υπηρεσιών από 

τα εν λόγω ανεξάρτητα μέρη. Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell Technologies για 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης από την Dell Technologies σε Προϊόντα που 

αγοράστηκαν από μεταπωλητή.  
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Αναθ. 28 Ιανουαρίου 2020 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή έναν 

εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. 


