ضمانتنامه

یك سال گارانتی

ده سال پشتیبانی
Type equation here.

نام و مدل دستگاه

شرکت دید سبز
(سهامی خاص)

TISSUE PROCESSOR
DS 9602

شماره سریال دستگاه
نام خریدار

آدرس خریدار

تاریخ نصب
اعتبار تا تاریخ

ده سال پشتیبانی :
دستگاه خریداری شده از تاریخ فروش به مدت
ده سال مشمول خدمات پس از فروش می باشد.

امضاء و مهر فروشنده:

شرایط ضمانتنامه
* در حفظ کارت ضمانتنامه دقت فرمایید زیرا المثنی صادر نمی گردد.
* عیوب فنی که در ا ثر ضربه  ،آتش سوزی  ،کاربری غیر صحیح و عمل اشخاص ثالث بوجود آمده باشد شامل این ضمانتنامه نمی گردد.
* ضمانتنامه ای که شماره سریال آن دست خوردگی داشته باشد و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ننماید از درجه اعتبار ساقط می باشد.
* ضمانتنامه فقط شامل دستگاه اصلی که در این کارت قید گردیده میباشد و شامل سایر وسایل و قطعات جانبی و یا لوازم مصرفی نمی گردد.
* ارائه این ضمانتنامه جهت تعمیر دستگاه معیوب در مدت گارانتی الزامی است در غیر اینصورت وجه تعمیرات و لوازم یدکی نقدا دریافت خواهد گردید.
* مدت ضمانتنامه از تاریخ نصب یکسال شمسی می باشد.
* تغییر مکان دستگاه در مدت زمان گارانتی بدون هماهنگی کتبی با شرکت دید سبز مجاز نبوده و هر گونه خسارت احتمالی وارده به دستگاه از
خریدار اخذ خواهد گردید.
* قطعات تعویضی و هزینه سرویس دستگاه مشمول گارانتی در مدت گارانتی رایگان بوده ولی هزینه ایاب و ذهاب کارشناس بعهده خریدار می باشد.
* کلیه هزینه های ارسال و دریافت دستگاه به هر دلیلی مشمول گارانتی نبوده و بعهده خریدار می باشد.
* مدت زمان گارانتی کلیه دستگاه ها یك سال پس از زمان نصب و راه اندازی و یا 18ماه پس از تحویل فیزیکی دستگاه و یا هرکدام که زودتر فرا برسد.
بود
نصب ،آموزش اوپراتوری دستگاه برای یکبار رایگان بوده و تجدید آن مستلزم هزینه اعالمی ازسوی شرکت دید سبز خواهد .
آدرس  :ارومیه -بلوار آزادی -روبروی گمرک  -نبش خیابان استاد تنها  -دست راست  -واحد ششم
کد پستی  57176 - 66593 :تلفن و دورنویس 044 - 32781173 – 32771214 :
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