
 

 داده پرداز رایانه متینشرکت  شرایط گارانتی کالاهای

 دریافتتکالا تتااعتت ااییتتگارایتتتنایتتارد، گا،یتتگاعا تتنااتیتتیتکا بیتتگایتتارد، گااتتفاد اعخر تتگار  تت اا    تتا افیتتگاا تت  ا

ا.ات  د

 هتتتمااوتتت  ت گادرا  تتاعاد ذایتتاشاه تتتخطا تتنطادرا بیتتاشایتتااد تت  اطااط ا تتااسا تت کادفیدرات ا تتناتادیتت ا تتخیتتارد، گاف تت

ا.ردا،ندردا

 بی اعخارتیاه   یخدمایاالارشایارد، گاهلخا نطاتاع اهتمایی د ا اعسارغتتخا،یت ا نا اا ا ختعایارد، گ . 

 دراص ررگال ا خدراعخاتدرییاتجهگاع احوابا نااشاافاد افختشاعا ناات ایوکاع ا یارطاحواب 

ا جتت دادرادف تتخا،تتیداعا،تترااار تتتا اعتت ا،تتاماد تتایایذتتگادصتتغخای ا،تت اتدریتتیا تت داتایتتااد ا خیتت التتارشا تت د اا0174061608200ا

ا نااشاااخدد کاص رشایتخدا.

 : ادراص رشا یتماتار  ت الار یا ا ااخلیا نااشااالارعخاا ظفاد کاد   اطاا ردا،ظخادیماد

ادترعت اا عایسا پ اپات...ارداهی امااخدجی اع ااخلیا نااشاع اهیخدطادد   اعا ن.

 تیتخت ایتاعگاتایتااریکتاتریا بیت ایخدیتنطاا تااساهیییت اد کا اشا،خمادفیدریالت ار  ت التارعخادی تادایخدیتنطاتاای تخاعت ا

اات ا ن.

 درااتتارطادیاد ااتت درداعتت اد تتتسا تتارجگاعتت د ا بیتتاشاتاا تتکذاشاتدرددشاایکتت اد تتکاعتتخدیاد تت  ادطاد ا تتنااشاایتتراد تتگا

ادتاااطا،تا اعا ن.

 رشاهی تامااخدجیت اعت ااخلتیاچیا،چ اع اهیتخدطا بیت االتارشایتارد، گا،تتخاعت اا ت خیاره یتسا تنطاعا تناعت اهیتخدطادد ت  التا

ا نااشاد یداگاات ا ن.

 عتتخدیااه تت  ارگالتت افا تتنالتتارشایتتارد، گاات ا تتناه   یخدمایتتارد، گارتیاعوتت  اعیتتنیااه تت عا تتخدرایخف تت اد تتکااهیتتخدطا

ادد   ادی اعو  اعینیاهی امااخدجی اع ااخلیا نااشاد یداگاد ک.

 تاایجا ی  اهااریبتساات ا ن.ا12:00رااا0:00 اا الارااخلیا نااشا ی  ارااچهار ی  ا 

ا



 

 موارد ابطال گارانتی 

اا نتشاع د ا یارطا خیاعاااه   یخدماا ج دیارتیاعو  اعینیا بیاشاتایاالارشایارد، گ

با تت ردیگاتایتتااد تت  اا خد تتتنیگا ،نا د ا،ا تتگاد ا هخی ،تت ارغتتتتخاظتتاهخیادیتتماد افخترف  تتگا،ا تتگاد ایتتخع اراباعخد

تایتاارخلتتن اچتتاا،ا تگاد ا،  تا اعخ تگاتاهیچیتت اهتخای ،ت ارغتتتخافتییکتگاابا تنیگ ارف  تگایتاا عخ  داعتااات ددا تتیتایگار

ا.،ا گاد اد ندماع ارییتخار   الارعخ
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