Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Telstra
Επισκόπηση
Μολονότι προσπαθούµε να παρέχουµε υπηρεσίες διεθνούς επιπέδου στους πελάτες µας, δεν είµαστε
τέλειοι και αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν φορές που κάνουµε λάθη.
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη δέσµευση που έχουµε αναλάβει προς τους πελάτες µας σχετικά µε
τη διαχείριση και επίλυση παραπόνων. Επίσης θα λάβουµε τα κατάλληλα µέτρα για να
προσδιορίσουµε και να προωθήσουµε παραπέρα τα παράπονα που δεν µπορούν να επιλυθούν.
Τι σηµαίνει παράπονο;
Θεωρούµε ως παράπονο κάθε εκδήλωση δυσαρέσκειας ή αγανάκτησης που γίνεται προς εµάς
σχετικά µε οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες µας, ή τον τρόπο που αντιµετωπίσαµε
κάποιο παράπονο.
Μολονότι προσπαθούµε να επιλύσουµε όλα τα παράπονα εγκαίρως, αναγνωρίζουµε ότι κάποια
έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων. Αναφερόµαστε σε αυτά ως «επείγοντα παράπονα» και αυτά
περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
(a)

πελάτες που εµπίπτουν στην πολιτική µας περί οικονοµικής δυσχέρειας όπου το ζήτηµα
που σχετίζεται µε το παράπονο ενδέχεται να συµβάλει στην οικονοµική δυσχέρεια αυτού
του πελάτη·

(b)

τη διακοπή ή την επικείµενη διακοπή της υπηρεσίας της Telstra προς ένα πελάτη όταν δεν
έχουµε ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για τη διακοπή των υπηρεσιών του· και

(c)

την υπηρεσία προς κάποιο από τους πελάτες µας που έχει Προτεραιότητα για Βοήθεια.

Ποιος µπορεί να κάνει παράπονο;
Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωµα να κάνει κάποιο παράπονο, και σας διαβεβαιώνουµε ότι όλα τα
παράπονα αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά, αντικειµενικά και αµερόληπτα.
Επίσης παρέχουµε βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται για να διατυπώσει, να υποβάλει και να
προχωρήσει ένα παράπονο που έχει µε εµάς.
Έχουµε δεσµευτεί να αποδεχόµαστε την ύπαρξη παραπόνων
Έχουµε δεσµευτεί να αποδεχόµαστε άµεσα την ύπαρξη του παραπόνου σας.
Αυτό σηµαίνει ότι όταν κάνετε κάποιο παράπονο από το τηλέφωνο ή στο κατάστηµα, αµέσως θα σας
δώσουµε:
(a)

έναν µοναδικό αριθµό αναφοράς ώστε να µπορείτε να προσδιορίσετε και να παρακολουθήσετε
την πορεία του παραπόνου σας·

(b)

µία κατά προσέγγιση προθεσµία για το πότε θα επιλύσουµε το παράπονο σας· και

(c)

λεπτοµέρειες για το πώς µπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία µας
διαχείρισης παραπόνων.

Όταν κάποιο παράπονο γίνεται µέσω ιµέιλ (email), διαµέσου κάποιας ιστοσελίδας µας, µε το
ταχυδροµείο, µε φαξ, ή µε µαγνητοφωνηµένο µήνυµα, θα εξασφαλίσουµε ότι θα σας δώσουµε
αυτές τις πληροφορίες εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή του παραπόνου σας.
Πώς µπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του παραπόνου σας
Όσο διεξάγεται η έρευνα για το παράπονο σας, θα σας ενηµερώνουµε για τις εξελίξεις ώστε να
γνωρίζετε τι συµβαίνει. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε µαζί µας για να ελέγχετε την εξέλιξη του
παραπόνου σας.
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Τα βήµατα που κάνουµε για την επίλυση παραπόνων
Θα προσπαθήσουµε να επιλύσουµε το παράπονό σας κατά το χρόνο που αυτό προβάλλεται.
Ωστόσο, αν χρειάζεται να το ερευνήσουµε περαιτέρω, θα έχουµε στόχο να το επιλύσουµε, ή να σας
ενηµερώσουµε για το τι ενέργειες κάνουµε για να το επιλύσουµε, εντός πέντε εργασίµων ηµερών.
Ο χρόνος που αφιερώνουµε για τη διερεύνηση ενός παραπόνου καθορίζεται από τη σοβαρότητα και
την πολυπλοκότητά του, έχουµε όµως αναλάβει τη δέσµευση να επιλύουµε όλα τα παράπονα εντός
15 εργασίµων ηµερών από την παραλαβή τους.
Αφού επιλύσουµε το ζήτηµα µαζί σας, θα έχουµε στόχο να ολοκληρώσουµε όλα τα βήµατα για να
πραγµατοποιήσουµε αυτή την επίλυση εντός 10 εργασίµων ηµερών. Θα βάλουµε σε εφαρµογή την
επίλυση µόνο εφόσον έχει γίνει αποδεκτή από εσάς.
Η µόνη περίπτωση άπου µπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό, είναι όταν συµφωνήσετε σε µια
διαφορετική προθεσµία για την επίλυση, ή σας ζητάµε να κάνετε κάποια ενέργεια µε σκοπό την
επίλυση του προβλήµατος.
Κάποιες φορές ενδέχεται να µην µπορούµε να επιλύσουµε ένα παράπονο εντός της προθεσµίας που
περιγράφεται ανωτέρω. Αν συµβαίνει αυτό, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας και θα σας εξηγήσουµε το
λόγο για την καθυστέρηση και θα σας δώσουµε καινούργια προθεσµία για την επίλυση.
Όταν πρόκειται για επείγοντα παράπονα, στοχεύουµε να τα επιλύσουµε εντός δύο εργασίµων
ηµερών από την παραλαβή τους.
Τι γίνεται αν δεν είστε ευχαριστηµένοι µε το αποτέλεσµα;
Αν δεν είστε ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο που επιλύθηκε το παράπονό σας, έχετε µια σειρά
από επιλογές.
Μπορούµε να προωθήσουµε παραπέρα το παράπονό σας και να κάνουµε αναθεώρηση της επίλυσης
που σας προτάθηκε. Αυτή η διαδικασία µπορεί να περιλαµβάνει την προώθηση του παραπόνου στην
επόµενη βαθµίδα της διοίκησης, ή το διορισµό υπαλλήλου µίας από τις εξειδικευµένες µας οµάδες
που θα ασχοληθεί ειδικά µε την υπόθεση.
Υπάρχουν επίσης διαθέσιµες σε εσάς και κάποιες άλλες επιλογές εξωτερικής επίλυσης διαφορών.
Αυτές περιλαµβάνουν την υποβολή παραπόνων στο Telecommunications Industry Ombudsman
(TIO) [Συνήγορος του Πολίτη σε θέµατα Τηλεπικοινωνιών].
Για γενικότερα ζητήµατα τηλεπικοινωνιών που µπορεί να βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας του
TIO, µπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε την Australian Communication & Media Authority
(ACMA) [Αυστραλιανή Αρχή Επικοινωνιών και Τύπου] ή, για ζητήµατα που αφορούν επιχειρηµατικές
πρακτικές, την Australian Consumers Competition Commission (ACCC) [Επιτροπή Ανταγωνισµού
και Καταναλωτών Αυστραλίας].
Πώς να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή να ελέγξετε την εξέλιξη ενός παραπόνου
Αν θέλετε να κάνετε κάποιο παράπονο, ή θέλετε να ελέγξετε την εξέλιξη ενός παραπόνου,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας ακολουθώντας µια από τις παρακάτω µεθόδους:
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Τηλέφωνο: παρακαλούµε καλέστε το κατάλληλο νούµερο και πείτε «παράπονο»

Προσωπικές υπηρεσίες:

13 2200

Επαγγελµατικές υπηρεσίες:

13 2000

Κλήσεις από το εξωτερικό:

+61 2 9396 1193

TTY κλήσεις:

1800 808 981

Email: παρακαλούµε συµπληρώστε την αίτηση online complaints form
Ταχυδροµείο: Telstra, Locked Bag 20026, Melbourne VIC 3001
Φαξ: παρακαλούµε στείλτε µε φαξ το παράπονό σας στο 1800 753 949
Κατάστηµα: Μπορείτε επίσης να κάνετε κάποιο παράπονο σε οποιοδήποτε από τα καταστήµατά
µας. Μπορείτε να βρείτε τα καταστήµατά µας χρησιµοποιώντας την υπηρεσία εντοπισµού των
καταστηµάτων µας στο http://store-locator.tstores.com.au/
Υπηρεσίες αναπήρων
Αν έχετε µια αναπηρία και χρειάζεστε βοήθεια για να κάνετε κάποιο παράπονο ή για να κατανοήσετε
τη διαδικασία µας διαχείρισης παραπόνων, µπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µαζί µας
χρησιµοποιώντας µία από τις ακόλουθες επιλογές.
Ζωντανή Συζήτηση: Μπορείτε να ξεκινήσετε µια συζήτηση µαζί µας µέσω ιντερνέτ
χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρουµε για Ζωντανή Συζήτηση
http://www.telstra.com.au/abouttelstra/commitments/disability-services/contact-us/index.htm
Υπηρεσία Αναµετάδοσης: Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω της Εθνικής Υπηρεσία
Αναµετάδοσης στο 13 3677 ή χρησιµοποιώντας την Υπηρεσία Αναµετάδοσης µέσω Ιντερνέτ στο
http://www.relayservice.com.au/
Υπηρεσίες Μεταφραστών και Διερµηνέων
Αν προτιµάτε να µιλήσετε σε έναν Εκπρόσωπο του τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών της Telstra
στην ελληνική γλώσσα, µπορείτε να καλέσετε το Κέντρο µας Πολυπολιτισµικών Υπηρεσιών στο
1800 726 001.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Πολυπολιτισµικών Υποθέσεων (Department of Immigration and
Multicultural Affairs) επίσης προσφέρει µια Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερµηνέων (TIS) για µηαγγλόφωνους. Αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε σε κάποια άλλη γλώσσα καλέστε την (TIS) στο 131
450 και ζητήστε να σας συνδέσουν µε την Telstra στο 1800 199 458.
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