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شرایط گارانتی


ضروت دستگاُ را ترای یه سال از تاریخ تحَیل در هَرد تعویر خراتی ٍ تعَیط لؽعات ،در صَرت عذم ًمط ضرایػ گاراًتی ،گاراًتی
هیًوایذ.



ظواًت دُ سال سرٍیس خذهات پس از فرٍش از ؼرف ضروت از زهاى عمذ لرارداد تِ خریذار دادُ هیضَد.



در ؼَل هذت گاراًتی ،تازدیذ دٍرُای از دستگاُ ّر  3هاُ یىثار تا ّواٌّگی ضروت ٍ خریذار تِ صَرت رایگاى اًجام هیضَد.



در صَرت ترٍز حَادث ؼثیعی هاًٌذ زلسلِ ،سیل ،ؼَفاى ٍ حَادث غیر لاتل پیصتیٌی هاًٌذ تصادف ،آضَب ،اعتصاب ٍ جٌگ ،زهاى هراجعِ
ترای تازدیذّای دٍرُای ٍ اًجام تعویرات ،تا تَافك ؼرفیي تعییي هیضَد.



خریذار هتعْذ هیضَد در تاریخّای تَافـك ضذُ هیاى ؼرفیي ،اهىاى دسترسی تِ دستگاُ را تِ ؼَر اهي ٍ تالهعارض ترای وارضٌاساى ضروت
فراّن سازد.






چٌاًچِ تعویر یا تازدیذ ٍ یا دستواری ساهاًِ از ؼرف اضخاصی تِ جس وارضٌاساى ضروت اًجـام گیرد ،خریذار هلسم تِ تأهیي خسارت ًاضی
از ایي دستواری هیتاضذ.
تحَیلگیرًذُ تْای لؽعات یذوی ٍ لَازم هصرفی را در هماتل دریافت صَرتحساب در صَرتی وِ خـار از زهـاى ٍ ضـرایػ گـاراًتی تاضـذ،
پرداخت خَاّذ ورد.
خریذار هتعْذ هیضَد وِ فرمّای ًظرسٌجی در هَرد ساهاًِ ٍ خذهات ضروت ،وِ تِ صَرت هىرر از ؼرف ضروت تِ ایطاى ارایِ هیگردد را
در ًْایت دلت تىویل ًوَدُ ٍ تِ ضروت ارایِ ًوایذ.
چٌاًچِ تِ تطخیص وارضٌاس اعساهی ضروت ،دستگاُ یا لؽعِای از آى ًیاز تِ تعویر اساسی داضتِ تاضذ ٍ اًجام آى در هحل استمرار دستگاُ
همذٍر ًثاضذ ،ضروت هجاز است تا ّواٌّگی خریذار ،دستگاُ ٍ یا لؽعِ هرتَؼِ را تِ هحل ضروت ترای اًجام تعویرات هٌتمل ًوایذ.

شرایط ابطال گارانتی


ضرایػ اتؽال گاراًتی ،وِ در صَرت ٍلَع ّر یه از ایي ضرایػ ،دستگاُ از گاراًتی خار ضذُ ٍ ضروت هسؤٍلیتی در زهیٌِ گاراًتی آى
دستگاُ ترعْذُ ًویگیرد ،ضاهل هَارد زیر هیتاضذ:
 oهخذٍش تَدى ترچسة اصلی سیستن حاٍی ضوارُ سریال ٍ هذل دستگاُ
 oهخذٍش تَدى ترچسة هرتَغ تِ گاراًتی دستگاُ
 oالذام تِ تاز وردى تستِتٌذی دستگاُ ٍ راُاًذازی آى پیص از ًصة ٍ راُاًذازی اٍلیِ دستگاُ تَسػ وارضٌاساى فٌی ٍ تحَیل آى تِ
خریذار
ّ oرگًَِ اضىال ًاضی از :ضَن الىتریىیًَ ،ساًات ترق ،ظرتِ فیسیىی ،ضىستگی ،ترن خَردگی ،سَختگی ،ریختي هایعات یا هَاد
ضیویایی ،تویسواری سیستن تذٍى تَجِ تِ دستَرالعول تویسواری ،حول ٍ ًمل ٍ استفادُ اضتثاُ از دستگاُ تذٍى تَجِ تِ
دستَرالعول استفادُ ،تِ تطخیص وارضٌاس فٌی ضروت پارسیس
 oاًجام ّرگًَِ تعویرات ٍ یا دستواری سیستن اعن از تاز وردى فعای ویس ترالی ،هاًیتَر ،دٍرتیي ٍ سایر لسوتّای دستگاُ ،تَسػ
افراد غیرهجاز ٍ خار از وارضٌاساى هعرفی ضذُ تَسػ ضروت
 oاستفادُ از واتلّای هتفرلِ ترای اتصال سیستن تِ هاًیتَر ٍ دٍرتیي
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