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Επέκταση εγγύησης: H devolo δίνει 12 μήνες 
επέκταση εγγύησης σε επιλεγμένα προϊόντα 
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021 – Η devolo δίνει μεγάλη βαρύτητα τόσο στην ταχύτητα των δεδομένων όσο 
και στην ικανοποίηση των πελατών της. Έτσι, οι πελάτες επιλεγμένων προϊόντων μπορούν να 
έχουν επέκταση της εγγύησης για 12 επιπλέον μήνες, έχοντας στη διάθεσή τους συνολικά 4 χρόνια 
εγγύηση για τα προϊόντα devolo που αγόρασαν. 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• 12μηνη επέκταση εγγύησης 
• Εύκολη online εγγραφή 
 

12μηνη επέκταση εγγύησης 
Η devolo επεκτείνει το πρόγραμμα των υποστηρικτών υπηρεσιών της δίνοντας στους πελάτες της τη 
δυνατότητα να επεκτείνουν την εγγύηση για επιλεγμένα προϊόντα. Οι πελάτες, προκειμένου να λάβουν την 
επέκταση της εγγύησης του προϊόντος τους,  αρκεί και μόνο να καταχωρήσουν το προϊόν devolo που 
αγόρασαν στον επίσημο ιστότοπο της devolo, στο www.devolo.gr. Η εγγραφή του προϊόντος επεκτείνει 
αυτόματα την υπάρχουσα εγγύηση για επιπλέον 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 
πλεονεκτημάτων. Εκτός από τις έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού και τις νέες 
καινοτομίες των προϊόντων, οι πελάτες απολαμβάνουν και ατομική υποστήριξη. 
 
Η επέκταση εγγύησης είναι διαθέσιμη για: 

• Ολόκληρη τη σειρά devolo Magic 
• Ολόκληρη τη σειρά devolo dLAN 1200 
• Τα devolo WiFi Repeater+ ac 

Εύκολη online εγγραφή 
Η εγγραφή ενός προϊόντος είναι τόσο εύκολη όσο η εγκατάσταση των ίδιων των συσκευών. Οι χρήστες 
μπορούν να βρουν την ειδική σελίδα στον επίσημο ιστότοπο στη διεύθυνση: https://www.devolo.gr/dilosi-
proiontos  
 
Τα προϊόντα καταχωρούνται εύκολα και μέσα σε λίγα λεπτά, αρκεί να έχετε διαθέσιμα: το μοντέλο (MT) και  
τον  σειριακό αριθμό (S/N) που μπορείτε να τα βρείτε στο πίσω μέρος της κάθε συσκευής. Μόλις τα 
προϊόντα καταχωρηθούν επιτυχώς, το πιστοποιητικό εγγύησης αποστέλλεται μέσω e-mail στο χρήστη και οι 
πρόσθετες υπηρεσίες θα είναι άμεσα διαθέσιμες. 
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Να σημειώσουμε ότι η πάγια εγγύηση που παρέχει η devolo σε όλα τα προϊόντα της είναι τα τρία χρόνια. 
Έτσι, οι πελάτες επιλεγμένων προϊόντων μπορούν να έχουν επέκταση της εγγύησης για 12 επιπλέον μήνες, 
έχοντας στη διάθεσή τους συνολικά 4 χρόνια εγγύηση για τα προϊόντα devolo που αγόρασαν. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet υψηλής 
ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης. 
Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου Internet of Things, πραγματικότητα. 
Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς 
επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της θυγατρικές και συνεργάτες. 
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