گارانتی دستگاه :
 فروشنده متعهد میگردد به مدت دوازده ماه پس از تحویل دستگاه ،خدمات تعمیرات احتماایی ماو د ایاازن را ا باه او ت
ایگاا ا ائه دهد.


مواردی که شامل گارانتی نمی شود:

هر گواه خرابی دستگاه ااشی از استفاده ااد ستِ را شامل خدمات گا ااتی اخواهد شد .امواه موا دی که شامل گا ااتی امی
شود عبا تند از :وا د رمدا ضربات مکاایکی ،دمات ااشی از یختن رب د دستگاه و یا قرا گارفتن را د معار

رتا،،

استفاده از دستگاه د دمای محیط خا ج از دماای کاا را (دماای کاا دساتگاه افر تاا  04د جاه
سااتیگراد می باشد) ،دمات ااشی از وا د شدا شیء خا جی به را ،استفاده از دستگاه با ویتاا بار

و ودی کمتر از  044ویت یا باالتر از  004ویت ،استفاده از را برای مصا ف غیار از توییاد پسساما
تحت خسء و استفاده از دستگاه د فضایی که امکاا تهویه مناسب هوا وجود اداشته باشد.
 oدر صورت باز شدن درب جعبه دستگاه توسط افرادی ،غیر از متخصصان شرکت ساازنده ،ا ائاه هار گوااه
خدمات گا ااتی منتفی خواهد شد.
 محل ارائه خدمات گارانتی  :ا ائه هرگواه خدمات د محل شرکت فروشنده ااجام میگردد.
 زمان تحویل دستگاه پس از درخواست خدمات گارانتی :فروشنده متعهد میشود پس از د خواست خریدا برای ا ائاه
خدمات گا ااتی ،از زماا تحویل شدا دستگاه د محل شرکت سازاده ،حاداکرر د مادت  20وز کاا ی را ا تعمیار و باه
خریدا تحویل اماید.
خدمات پس از فروش دستگاه:
 مدت خدمات پس از فروش :فروشنده به مدت پنج سال پس از اتمام دو ه تعیین شده برای ا ائه خدمات گا ااتی ،خادمات
تعمیری را ا با د یافت هزینه های مربوطه ااجام خواهد داد.
 در صورت باز شدن درب جعبه دستگاه توسط افرادی ،غیر از متخصصان شرکت سازنده ،ا ائه هر گوااه خادمات
پس از فروش منتفی خواهد شد.

