
WARRANTY 

Congratulations on your purchase of a motorline product. 
We have taken great pride in designing this product, 
cramming the latest technology into elec

mechanical parts. We hope you enjoy using it every 

ORIGINAL PRODUCT
SLIDING GATE OPERATOR

MOTORLINE BRAVO500 - ORIGINAL KIT
Supplier: Electrocelos (Portugal)

 

 
Distributor: Next Systems (Greece)

 

 
Specially designed KIT by Electrocelos for Next 

the Greek market. 

All parts of the KIT (motor, control panel, 
remotes, photocells) are imported from 

Europe (Portugal) and the company 
Electrocelos. They are original, brand 

new, unused and are covered by warranty 
of 2 years. You can download the policy 

and terms of the warranty from the 
related webpage of the product. 

To make a claim under the consumer product w
need to locate your proof of purchase (receipt, tax invoice).

Distributor Contact Details
 

NEXT SYSTEMS 
24

th
 km Athens - Korinthos Highway

Vasileiou Moira (Exit 1 - Attiki Odos
Industrial Zone of Mandra 

Mandra Attikis, Post Code 196 00
Tel: +30 210 555 0219 
Fax: +30 213 026 0458 

Email: info@nextsystems.gr 
Website: www.nextsystems.gr

 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

motorline product. 
We have taken great pride in designing this product, 
cramming the latest technology into electronics and 

. We hope you enjoy using it every day. 

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αγοράσετε ένα προϊόν της 
σειράς motorline. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον 

σχεδιασμό αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες 
τεχνολογίες στα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη. Ελπίζουμε να 

μείνετε ικανοποιημένοι χρησιμοποιώντας το καθημερινά.

ORIGINAL PRODUCT ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
SLIDING GATE OPERATOR 

ORIGINAL KIT 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ

MOTORLINE BRAVO500 
Supplier: Electrocelos (Portugal) 

 

Προμηθευτής: Electrocelos
 

Distributor: Next Systems (Greece) 

 

Εμπορικός αντιπρόσωπος: 
 

Next Systems and ΣΕΤ ειδικά σχεδιασμένο από την 
Systems και την Ελληνική αγορά.

 

Όλα τα μέρη του ΣΕΤ (κινητήρας, πίνακας 
ελέγχου, τηλεχειριστήρια, φωτοκύτταρα) 

εισάγονται από την Ευρώπη (Πορτογαλία
την εταιρεία Electrocelos. Είναι αυθε

καινούργια, αμεταχείριστα και καλύπτονται 
από εγγύηση 2 ετών. Οι αναλυτικοί όροι 

κάλυψης της εγγύησης είναι ανα
στην σχετική ιστοσελίδα του προϊόντος

To make a claim under the consumer product warranty you 
purchase (receipt, tax invoice). 

Για να ισχύει η εγγγύηση του προϊόντος 
του αποδεικτικού αγοράς (απόδ

Contact Details 

Korinthos Highway 
Attiki Odos) 

 
196 00 

 
ebsite: www.nextsystems.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας
 

NEXT SYSTEMS
24ο Χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών 

Βασιλείου Μοίρα (Παράδρομος Αττικής Οδού 
Βιομηχανική Περιοχή Μάνδρα

Μάνδρα Αττικής, ΤΚ 196 00
Τηλ: 210 555 0219
Fax: 2130260458

Email: info@nextsystems
Website: www.nextsystems

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αγοράσετε ένα προϊόν της 
. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον 

σχεδιασμό αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες 
τεχνολογίες στα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη. Ελπίζουμε να 

οιημένοι χρησιμοποιώντας το καθημερινά. 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ 

500 - ORIGINAL KIT 
Electrocelos (Πορτογαλία) 

 

 
Εμπορικός αντιπρόσωπος: Next Systems (Ελλάδα) 

 

 
ειδικά σχεδιασμένο από την Electrocelos για την Next 

και την Ελληνική αγορά. 

Όλα τα μέρη του ΣΕΤ (κινητήρας, πίνακας 
ελέγχου, τηλεχειριστήρια, φωτοκύτταρα) 

Πορτογαλία) και 
. Είναι αυθεντικά, 

καινούργια, αμεταχείριστα και καλύπτονται 
Οι αναλυτικοί όροι 

κάλυψης της εγγύησης είναι αναρτημένοι 
σελίδα του προϊόντος.  

 

Για να ισχύει η εγγγύηση του προϊόντος  απαιτείται η επίδειξη 
του αποδεικτικού αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). 

πικοινωνίας Αντιπροσώπου 

 
SYSTEMS 

24ο Χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου 
αράδρομος Αττικής Οδού - Έξοδος 1) 

Βιομηχανική Περιοχή Μάνδρας 
Μάνδρα Αττικής, ΤΚ 196 00 

: 210 555 0219 
: 2130260458 

nextsystems.gr 
nextsystems.gr 


