
 سان شید

  برگ ضمانت نامه و کارت گارانتی کاال

 

 نوع دستگاه : 

 شماره سریال : 

 گارانتی : و مدت تاریخ شروع 

 نام خریدار : 

 آدرس و شماره تلفن : 

 محل نصب دستگاه و آزمایشگاه مورد استفاده : 

 مسئول و کاربر نهائی : 

 ضمانتنامه :  شرایط

 
 .ساعت پس از دریافت کاال، به سانشید اطالع داده شود 72حداکثر تا اشکال و یا ایراد فنی باید   -1ماده 

ال ایجاد شود، را این سرویس اشکاالت فنی و ظاهری ) شکستگی، خط و خش و مانند آن روی بدنه کاال و قطعات تزئینی( که در اثر استفاده نادرست کاربر از کا  - 2ماده 

 .شامل نمی شود

کاال مواردی مانند حمل و نقل و جابجایی، نصب و راه اندازی، تنظیمات، کاربرد غیره معمول، نگهداری و استفاده ی غیر متعارف با توصیه  استفاده نادرست پس از تحویل 

 .سازنده کاال )قید شده در سانشید یار و واتس اپ کاربر( را شامل نمی شود

 .را می سوزاند، شامل گارانتی نمی شود سوختگی ناشی از نوسانات برق که قطعات الکترونیک دستگاه  - 3ماده 

 .گارانتی شامل لیزر دستگاه نمی باشد - 4ماده 

مادربرد دستگاه می تعمیر غیره مجاز یا تغییر غیره اصولی در کد نویسی سی ان سی دستگاه و همچنین نصب و انتشار برنامه اختصاصی دستگاه که منجر به سوختن  -5ماده 

 .شودشود، شامل گارانتی نمی 

  ۲۴الی  ۳به مدت  زمان شروع گارانتی کاال از زمان تحویل و راه اندازی صحیح و سالم کاال )در صورت نیاز به راه اندازی حضوری توسط کارشناس فنی سانشید( - 6ماده 

 .ماه بستگی به نوع کاال می باشد، که زمان اتمام گارانتی در برگ گارانتی قید می شود

 .کاال بدون امضا مشتری و فروشنده فاقد اعتبار است برگ گارانتی   -7ماده 

 .دهزینه ایاب و ذهاب نیروی متخصص از مقصد شیراز به محل در خواست نصب و راه اندازی، خدمات پس از فروش و گارانتی بر عهده مشتری می باش - 8ماده 

فروشنده کاال رسیده است و   ارد، تهیه و تنظیم و در تاریخ نصب و راه اندازی دستگاه به امضاماده و در دو نسخه که هر دو حکم واحد را د 9این برگ گارانتی در  - 9ماده 

 .برای طرفین الزم الجرا می باشد

 

 مهر و امضا فروشنده       

 

  1واحد   – ساختمان طلوع  –  2کوچه   –خیابان دانشگاه   – مرکز خدمات مشتریان سان شید: شیراز 
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