آئين نامه و مقررات خدمات پس از فروش و گارانتي شرکت نوآوران بسپار
ثب عىبيت ثٍ حسبسيت مبالَبيي مٍ تًسظ ضشمت وًآيسان ثسپبس عشضٍ مي گشدد ،مقشسات ريل ثٍ مىظًس سيضه ومًدن تعُذات ايه ضشمت وسجت ثٍ مطتشيبن گشامي تذييه
گشديذٌ استَ .منبسي مطتشيبن عضيض دس اجشاي اين مقشسات ثبعج مي ضًد عمليبت وصت ،سشييس يآمًش دس حذاقل صمبن ممنه اوجبم پزيشفتٍ ي استفبدٌ مىىذگبن ثتًاوىذ
ومبيذ
مذتُبي عًالوي ثذين ثشيص اضنبل اص دستگبَُبي خشيذاسي ضذٌ يب تعميش ضذٌ دس وُبيت سضبيت استفبدٌ .
ماده :1
ثبضذ
گبَُبيي مٍ مستقيمبً اص ضشمت خشيذاسي ي تحًيل مي ضًوذثٍ محل وصت ثب سعبيت ايه آئيه وبمٍ ثعُذٌ مطتشي مي .
مسئًليت ي مليٍ َضيىٍ َبي حمل ي ثستٍ ثىذي دست
ماده :2
اص
وًآيسان ثسپبس ة
وظش ثٍ اَميت سشييس دَي يويض جُت احشاص سالمت دستگبٌ خشيذاسي ضذٌ ،ثستٍ ثىذي دستگبَُبي مزمًس ثبيستي تًسظ مبسضىبس ثخص سشييس ضشمت
گشديذ
.
ضًوذ .ثبصمشدن ثستٍ ثىذي تًسظ مطتشي ي يب تحًيل گيشوذٌ ثبعج ثبعل ضذن ضمبوت دستگبٌ خشيذاسي ضذٌ خًاَذ
ماده:3
دستگبَُبئي مٍ ويبص ثٍ وصت يساٌ اوذاصي ي آمًصش تًسظ مبسضىبسبن ضشمت

وًآيسان ثسپبس وذاسوذ اص ضمًل مًاد فًق مستثىي ثًدٌ ي ايه امش َىگبم فشيش ،تً سظ

ضذ
مبسضىبسبن فشيش متجبً ثٍ مطتشي محتشم اعالم خًاَذ .
ماده:4
پبيبن ديسٌ گبساوتي دس مًسد دستگبَُبيي مٍ ثصًست سيبلي خشيذاسي مي ضًوذ ،دياصدٌ مبٌ پس اص تبسيخ وصت ي حذامثش  14مبٌ پس اص تبسيخ تحًيل مبال مي ثبضىذ  .مًاسد
ضتشي اعالم خًاَذ گشديذ.
استثىبء َىگبم خشيذ تًسظ مبسضىبس فشيش ثٍ م
ماده:5
ضذ
حًادث ي عمليبت ريل مالً ثبعج مىتفيضذن ضمبوت دستگبَُبي فشيختٍ ضذٌ خًاَذ :
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ثبصمشدن ثستٍ ثىذي يب سيضه مشدن ي استفبدٌ اص دستگبَُب ،تًسظ مطتشي محتشم قجل اصوصت يساٌ اوذاصي
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محتشم
.
آسيت ديذن دستگبٌ دس َىگبم وگُذاسي دس اوجبس گمشك ي يب َىگبم حمل تًسظ مطتشي

ماده:6
ويستىذ
:
مًاسد ريل ضبمل ضمبوت
- 1

جبوجي مبوىذ ميفيت آة ،ثخبسيغيشٌ)
(
آسيت ديذن دستگبٌ ثعلت وًسبوبت ثشق يب اضنبل دس تبسيسبت
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آسيت ديذن دستگبٌ ثعلت عذم استفبدٌ صحيح ي سعبيت ونشدن ونبتي مٍ دس َىگبم وصت ي آمًصش مبسثشدي تًسظ ثخص سشييس ضشمت

وًآيسان ثسپبس يب

دستًسالعمل مبسثشدي دستگبٌ اعالم گشديذٌاست.
- 3

ضيطٍ آالت ي اقالم مصشفي

ماده:7
وصت تبسيسبت ي امنبوبت مًسد ويبص جبوجي ي َضيىٍ َبي مشثًط ثٍ عُذٌ مطتشي محتشم مي ثبضذ .يلي وظبست ثش اجشاي مبس صحيح دس صًست تقبضبي مطتشي اص مسئًليت َبي
اضذ ،مي تًاوذ عي قشاسداد جذاگبوٍ  ،عمليبت وصت ي تبسيسبت جبوجي سا ويض ثٍ ضشمت
ثخص سشييس ضشمت وًآيسان ثسپبس محسًة مي گشدد .چىبوچٍ مطتشي محتشم مبيل ة
ياگزاس ومبيذ .
ماده :8
يل ثبس وصت ،ساٌ اوذاصي يآمًصش دستگبَُبي خشيذاسي ضذٌجضء تعُذات ضشمت وًآيسان ثسپبس مي ثبضذَ .ضيىٍ َبي مشثًعٍ دس پيص فبمتًس يب قشاسداد فشيش دستگبٌ رمش
خًاَذشد .
ماده :9
ثشسبوىذامضبي اي فشم تًسظ
.
مسئًليه وصت يساٌ اوذاصي ثخص سشييس ضشمتمًظفىذ پس اص خبتمٍ مبس ،فشم سشييس دستگبٌ سا ثٍ امضبي مطتشي محتشم ي يب ومبيىذٌ يي
مطتشي محتشم ي ومبيىذٌ يي ثٍمعىي تحًيل وُبيي دستگبٌ مي ثبضذ.
ماده :10
ثبضذ
.
داصي ،مطتشي محتشم مجبص ثٍ استفبدٌ اص دستگبٌ ومي
دس عي مذت صمبن وصت يساٌ ان
ماده :11
چىبوچٍ مطتشي وسجت ثٍ وحًٌ وصت ،ساٌ اوذاصي ،تعميش ييب آمًصش دستگبٌ اعتشاض داضتٍ ثبضذ ،ثبيذ مشاتت سا حذامثش ثفبصلٍ 3سيص اص صمبن سشييس اسائٍ ضذٌ ،متجبً ثٍ
ضشمت اعالم ومبيذ.
ماده :12
تجُيضات ،ديسٌ گبساوتي ثشعُذٌ مطتشي خًاَذ ثًد.
دس
مليٍ َضيىٍ َبي ايبة يرَبة ي اقبمت مبسضىبسبن وصت ي ساٌ اوذاصي ثشاي اسائٍ خذمبت وصت ي ساٌ اوذاصي ي سشييس
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