
Πώς θα στείλετε το παραστατικό 
αγοράς 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης, πρέπει να στείλετε (ανεβάσετε) αντίγραφο του 
παραστατικού της αγοράς σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες. 

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε αν θα στείλετε αντίγραφο έντυπου ή ηλεκτρονικού 
παραστατικού:  

 Πώς θα στείλετε ένα έντυπο παραστατικό αγοράς 

 Πώς θα στείλετε ένα ηλεκτρονικό παραστατικό αγοράς 

Πώς θα στείλετε ένα έντυπο παραστατικό αγοράς 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να στείλετε το έντυπο παραστατικό αγοράς 
μέσω της φόρμας αίτησης - 
1) Εάν έχετε έντυπο παραστατικό, φωτογραφίστε το παραστατικό χρησιμοποιώντας τη 
φωτογραφική μηχανή, το τηλέφωνο ή τη Web κάμερα του υπολογιστή σας, ή σαρώστε το 
παραστατικό χρησιμοποιώντας σαρωτή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εάν χρησιμοποιείτε smartphone ή tablet, φωτογραφίστε το παραστατικό και, κατά τη 
συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, μπορείτε να επιλέξετε και να στείλετε την εικόνα του 
παραστατικού απευθείας από το άλμπουμ των φωτογραφιών σας. 

2) Αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας σε μορφή JPG, TIF ή PDF 

3) Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου δεν υπερβαίνει τα 4MB 

Για να ελέγξετε το μέγεθος του αρχείου (Windows), βρείτε το παραστατικό στον υπολογιστή 
σας, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε ‘Properties’ (Ιδιότητες). Το μέγεθος του αρχείου 
εμφανίζεται στην καρτέλα 'General' (Γενικά), όπως επισημαίνεται παρακάτω. 

https://www.canon-europe.com/support/upload_your_proof_of_purchase/#anchor_1
https://www.canon-europe.com/support/upload_your_proof_of_purchase/#anchor_2


 

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε ‘Get Info’ (Λήψη 
πληροφοριών) (Apple/Command + I). Το μέγεθος του αρχείου εμφανίζεται στην ενότητα 
'General' (Γενικά). 

Εάν το αρχείο είναι μεγαλύτερο από 4MB, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του 
ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται για Windows ή Mac. 
4) Στη φόρμα αίτησης, επιλέξτε το κουμπί ‘Αποστολή’ 

 

5) Κάντε κλικ στο ‘Browse’ (Αναζήτηση) και βρείτε την αποθηκευμένη εικόνα στον υπολογιστή 
σας 

 

6) Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο ‘Open’ (Άνοιγμα) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 
σας 

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/resize-a-picture-using-paint
http://support.apple.com/kb/PH5936


 

7) Το παραστατικό αγοράς έχει αποσταλεί πλέον στη φόρμα αίτησης. 

Εάν παρ' όλα αυτά δεν μπορείτε να στείλετε το παραστατικό αγοράς, επικοινωνήστε μαζί 
μας για περαιτέρω βοήθεια. 

Πώς θα στείλετε ένα ηλεκτρονικό παραστατικό αγοράς 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να στείλετε το ηλεκτρονικό παραστατικό 
αγοράς μέσω της φόρμας αίτησης - 
1) Εάν έχετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του παραστατικού σας (για παράδειγμα, σε ένα e-
mail), ανοίξτε το παραστατικό στον υπολογιστή από το e-mail σας 

2) Αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας σε μορφή JPG, TIF ή PDF 

3) Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου δεν υπερβαίνει τα 4MB 

Για να ελέγξετε το μέγεθος του αρχείου (Windows), βρείτε το παραστατικό στον υπολογιστή 
σας, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε ‘Properties’ (Ιδιότητες). Το μέγεθος του αρχείου 
εμφανίζεται στην καρτέλα 'General' (Γενικά), όπως επισημαίνεται παρακάτω. 

https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/telephone_numbers/telephone_numbers.aspx
https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/telephone_numbers/telephone_numbers.aspx


 

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε ‘Get Info’ (Λήψη 
πληροφοριών) (Apple/Command + I). Το μέγεθος του αρχείου εμφανίζεται στην ενότητα 
'General' (Γενικά). 

Εάν το αρχείο είναι μεγαλύτερο από 4MB, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του 
ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται για Windows ή Mac. 
4) Στη φόρμα αίτησης, επιλέξτε το κουμπί ‘Αποστολή’ 

 

5) Κάντε κλικ στο ‘Browse’ (Αναζήτηση) και βρείτε την αποθηκευμένη εικόνα στον υπολογιστή 
σας 

 

6) Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο ‘Open’ (Άνοιγμα) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 
σας 

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/resize-a-picture-using-paint
http://support.apple.com/kb/PH5936


 

7) Το παραστατικό αγοράς έχει αποσταλεί πλέον στη φόρμα αίτησης. 

Εάν παρ' όλα αυτά δεν μπορείτε να στείλετε το παραστατικό αγοράς, επικοινωνήστε μαζί 
μας για περαιτέρω βοήθεια. 

 
 

https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/telephone_numbers/telephone_numbers.aspx
https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/telephone_numbers/telephone_numbers.aspx
javascript:printPage()
javascript:printPage()

