
V 
 

ÚTMUTATÓ 

Nikon COOLPIX fényképezőgépek javításra küldéséhez és a javítás nyomonkövetéséhez 

1. Lépjen be a böngészőben a 
www.vspdata.com  honlapra. 
 

 Ha az oldal nem magyar nyelven 
jelenik meg, jobboldalon felül a 
magyar zászló melletti HU 
feliratva kattintva válthat magyar 
nyelvre. 
 
Kattintson a sárga Nikon logóra. 

 

 

2. Kattintson a Javítás kérése 
ikonra.  

 

 

3. A megjelenő oldalon hozhatja 
létre a munkalapot, a szükséges 
adatok beírásával és a munkalap 
elküldésével. 

 
Megjegyzés: A csillaggal * jelölt 
mezők kitöltése kötelező; ezek 
nélkül nem küldhető el a javítási 
megbízás. 
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¤ A Gyári szám mezőbe írja be a készülék gyártási sorozatszámát (kötelezően kitöltendő). A 
gyári szám a fényképezőgép alján lévő címkén található 8 jegyű szám. 

 Megjegyzés: az IMEI szám telefonkészülékek azonosítója; kérjük, ezt a mezőt hagyja 
üresen. 

¤ A Termékkód mezőbe írja be a fényképezőgép modellt, például: Coolpix S2800. 
A beírással együtt megjelenik egy legördülő lista; amikor a felsorolásban az Ön készüléke is 
megjelenik (pl. Coolpix S2800 Red), kattintson rá. 

¤ A következő keretben kérjük, jelölje be, hogy jótállásos javításra küldi-e a készüléket? 

- Ha rendelkezik érvényes jótállási okmányokkal és ismeretei szerint nincsen jótállást 
kizáró ok, jelölje be az IGEN választ, 

- jótálláson kívüli esetben (pl. hiányzó vagy lejárt jótállás, sérült készülék, árajánlat kérés, 
stb) jelölje be a NEM választ, 

- ha nem biztos benne, jelölje be a NEM TUDOM választ. 

¤ A Hibaleírás mezőben kérjük, pontosan és részletesen írja le a tapasztalt hibajelenséget. A 
gyors és hatékony javítást segíti a hibajelenség pontos leírása. 

¤ A Forgalmazó mező kitöltése nem kötelező. Ide az üzlet neve írható be, ahol a készüléket 
vásárolta. Az eladó cég neve megtalálható a jótállási jegyen lévő bélyegzőn, vagy a vásárlási 
számlán. 

¤ Az Ár limit mezőt csak fizetőjavítások esetén használja, kitöltése nem kötelező. Itt a 
javítási díjnak azt a felső határát adhatja meg, amelynél alacsonyabb javítási díj esetén 
árajánlat küldése nélkül is végrehajtható a javítás. Ha a javítási díj a megadott összeget 
meghaladja, vagy Ön nem ad meg felső határt, a szerviz árajánlatot fog küldeni Önnek. 

¤ Ha azt szeretné, hogy a terméket elszállítsuk Öntől, a „Kéri az eszköz elszállítását 
futárral?” kérdésre jelölje be az IGEN választ. Ebben az esetben kettő munkanapon belül 
a futár átveszi a küldeményt az Ön által alább megadott címen. 
Ha nem kívánja igénybevenni a térítésmentes elszállítást, jelölje be a NEM választ. Ebben 
az esetben kérjük, juttassa el a készüléket személyesen vagy más módon a jobboldalon 
látható címre (Profi Elektronika Szerviz Kft, Nikon szerviz, 1045 Budapest, Lőrinc u. 18.) 

¤ Az Átvételi/Kiszállítási cím keret mezőiben azt a címet kérjük megadni, ahol a futár 
átveheti a készüléket és javítás után visszaszállíthatja azt. 

- a mezők kitöltése értelemszerűen az egyes mezőneveknek megfelelően történik 
- a kapcsolattartó személy nevét céges cím esetén kérjük megadni 
- a telefonszám és e-mail megadása nem kötelező, de javasolt: a javítással kapcsolatos 

kommunikációt lehetővé téve lerövidítheti a teljes ügyintézési időt az árajánlatra küldött 
gépeknél, vagy egy esetlegesen felmerülő probléma esetén. 

¤ A szállítási cím mellett kérjük, adja meg a számlázási címet is. 

- Ha a számlázási cím megyegyezik a megadott átvételi/kiszállítási címmel, jelölje be az 
IGEN választ, 

- ha a számlázási cím eltér, jelölje be a NEM választ. Ebben az esetben a legördülő 
beviteli mezőkben megadhatja a cégadatokat. 

¤ Ha e-mailben szeretne másolatot kapni a munkalapról, ennél a kérdésnél jelölje be az 
IGEN választ. 

¤ A legalsó jelölőnégyzet melletti linken érhetők el a javítási megbízás elfogadásának 
feltételei. A feltételek átolvasása után, a négyzet bejelölésével lehetséges a továbblépés. 

¤ Kérjük, ellenőrizze a munkalapra beírt adatokat, majd a megbízás elküldéséhez kattintson 
jobboldalon alul a KÉRELEM KÜLDÉSE mezőre. 
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4. A megjelenő oldalon ellenőrizheti 
a bevitt adatokat. 

¤ A Mentés lehetőségre 
kattintva a munkalapot PDF 
formátumban mentheti a 
számítógépre. 

¤ A Nyomtatás lehetőségre 
kattintva kinyomtatható a 
munkalap. 

Megjegyzés: Probléma vagy 
téves adatok esetén kérjük, 
mielőbb jelezze a 
nikonservice.hu@vspdata.cz e-
mail címen vagy a 06 1 815 6387 
telefonszámon. 

 

 

5. A termék előkészítése szállításra 

¤ Javasolt a gép saját dobozát és az eredeti belső csomagolóanyagokat használni. Ezek 
hiányában tegye a készüléket műanyag tasakba, és megfelelő kitöltőanyaggal biztonságosan 
rögzítve, helyezze egy kartondobozba. 

¤ A dobozba tegye be a jótállási okmányokat, valamint ha a hiba jellege alapján szükséges, a 
tartozékokat is (pl. töltési vagy adatátviteli hiba esetén az akkut, a töltőt és az USB kábelt, 
kártyaprobléma esetén a memóriakártyát). Fontos, hogy a doboz tartalma ne mozoghasson 
szabadon, a szállítás közben történő esetleges károsodások megelőzése érdekében. 

¤ Zárja le a dobozt. A doboz oldalára jól láthatóan ragassza vagy írja fel a megbízási számot. 
A doboz tetejére a futár fogja felragasztani a szállítási címkét. 

 

6. A javítás nyomonkövetése 

¤ Lépjen be a böngészőben a 
www.vspdata.com  honlapra. 
Kattintson a Nikon logóra. 

¤ Kattintson a Javítási 
folyamat ikonra. 

¤ Írja be a munkalapszámot és a 
gyári számot, majd kattintson 
a Keresés ikonra. 

¤ A megjelenő adatlapon 
megtekinthető a javítás 
aktuális állapota. 

 

 

 

 

További kérdések esetén a VSP Data a.s. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre a 

nikonservice.hu@vspdata.cz e-mail címen vagy a 06 1 815 6387 telefonszámon. 
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