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 بسمه تعالی

نصب  "راهنمای نصب و بهره برداری"شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز، محصوالت تولیدی خود را که به طور صحـیح و طبق 

نامه بوده و طبق نظر در این ضمانت کند. این تضمین با رعایت موارد مندرجشده باشند، در برابر اشکال فنی تضمیــن می

باشد شود. این ضمانت شامل محصوالت دستکاری شده نمیاقدام می کامل محصولکارشناس شرکت یکتا افروز نسبت به تعویض 

مخدوش شود، آن محصول از ضمانت شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز خارج شده و و در صورتی که لیبل گارانتی محصولی 

باشد. الزم به ذکر است که حفظ و نگهداری از محصول در تمام مراحل بعد از خرید از جمله هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نمی

ز این موارد بر عهده نخواهد ناشی احمل و نقل و نصب بر عهده مشتری بوده و شرکت یکتا افروز مسئولیتی در قبال صدمات 

 . بعد از اتمام مدت ضمانت، امکان پشتیبانی و تعمیر محصوالت وجود دارد.داشت

 

 انت کاالشرایط ضم 

صنایع روشنایی یکتا افروز محصوالت تولیدی خود را در تمام ایران مطابق با مدت ذکر شده در محصول با شرایط ذیل ضمانت 

بدیهیست در صورتی که محصوالت ارسالی به شرکت به تشخیص کارشناسان یکتا افروز، شامل گارانتی نباشند، ارائه  نماید.می

 دریافت هزینه انجام خواهد شد.تشخیص کارشناسان شرکت و خدمات صرفا با 

تمام عیوب فنی در صورتی که محصول مطابق با راهنمای نصب و بهره برداری مورد استفاده قرار گرفته باشد و از لحاظ  -1

 باشند.فیزیکی و فنی دستکاری نشده باشد، مشمول ضمانت می

اختیار  د شد که این امر با توجه به سری ساخت درایورها که دردر صورت خرابی درایور، صرفا درایور تعویض خواه -2

هایی که تاریخ ضمانتشان به اتمام رسیده باشد، شامل گارانتی )سری ساخت شود.د، انجام میقرار دار کارشناسان

 گردد(نمی

 ضمانت تعویض منحصرا مربوط به محصوالتی است که بر روی جعبه آنها ذکر شده باشد. -3

خارج شود، آن محصول تنها یا شبکه اصلی فروش در صورتی که محصولی از لیست قیمت یکتا افروز  )مهم( -4

 شامل گارانتی تعویض چیپ و درایور خواهد شد.

 

 شرایط ابطال ضمانت 

 عدم رعایت محدوده ولتاژی و دمایی ذکر شده در محصوالت. -1

 هر گونه دستکاری در محصول و یا ماژول )درایور( آن. -2

 .آب خوردگی و ضرب دیدگی، )برای رد کردن سیم یا غیر آن( کاری شکستگی، سوراخهرگونه  -3

 مخدوش شدن لیبل و برچسب گارانتی و کنترل کیفیت. -4

  تعویض نامهضمانتفرم 

 



 عیوب ناشی از حمل و نقل غیر اصولی کاال. -5

 بینی.وقوع سیل، آتش سوزی و سوانح طبیعی غیر قابل پیش -6

رسمی که در سایت  "نصب و بهره برداریراهنمای "تمام محصوالت صنایع روشنایی یکتا افروز باید مطابق با  فایل -7

 شود.موجود است، مورد استفاده قرار گیرند و در صورت عدم رعایت آن موارد، این ضمانت باطل میشرکت 

 

 ی آن از طریق سایت رسمی الزم به ذکر است که این فرم در طول زمان، شامل تغییرات قرار خواهد گرفت و آخرین نسخه

 باشد.میقابل دسترس  www.Yektaafrooz.comشرکت به آدرس 

 

 

 

 شرکت صنایع روشنایی

 یکتا افروز 
 )سهامی خاص(
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