
  دفترچه راهنماي خدمات پس از فروش درسا

جهت اطالع از مدت زمان باقي مانده گارانتي محصوالت مي توانيد به وب سايت شركت  )١
 /http://www.dorsaco.net/warrantyتدبير انديشان درسا مراجعه بفرماييد . 

پلمپ بودن دستگاه خود با برچسب معتبر گارانتي درسا اطمينان در هنگام خريد كاال از  )٢
 حاصل فرماييد .

  
 :در صورت پيش آمدن هريك از موارد زير، تجهيزات شامل گارانتي نخواهد بود )٣

a. پاك شدن و يا مخدوش شدن شماره سريال 

b. باز شدن پلمپ تجهيزات 

c. وارد آمدن ضربه فيزيكي به تجهيزات 

d.  تجهيزاتاستفاده ناصحيح از 

e. مشكالت ناشي از نوسانات برق 

f. سرويس و يا تعمير تجهيزات توسط افراد غير مسئول 

 
جهت نصب و راه اندازي تجهيزات خريداري شده حتما از همكاران متخصص همكاري  )٤

 ٠٢١ – ٩١٠٠٥١٠٠بخواهيد . تلفن 

از خريد دستگاههاي داراي شماره سريال مخدوش خودداري فرماييد چرا كه درهنگام  )٥
 حويل دستگاه به واحد گارانتي ارائه شماره سريال معتبر الزامي است .ت

ير تجهيزات توسط تعميركاران خارج از گارانتي شركت درسا موجب با توجه به آنكه تعم )٦
گارانتي مي گردد جهت خدمات گارانتي حتما با واحد گارانتي شركت درسا در ابطال 

 ٢لي داخ ٠٢١ – ٩١٠٠٥١٠٠ارتباط باشيد . تلفن : 



 تجهيزات جانبي دستگاهها شامل گارانتي نخواهد بود  )٧

 .وارد شدن آسيب فيزيكي به تجهيزات شامل گارانتي نمي باشد  )٨

زمان تعمير و هزينه هاي تعميرات با توجه به نوع تجهيزات به مشتريان اطالع رساني  )٩
 .خواهد شد 

 .هزينه ارسال و دريافت كاال براي گارانتي بر عهده شركت درسا مي باشد  )١٠

حق  ديبروز نما يذات وبيماهه اول زمان شروع ضمانت هرگونه ع ٣ يچنانچه در ط )١١
  مصرف كننده محفوظ است. يبرا ي كاالنيگزيو جا ضيتعو

ي ماه م ١٨كاال  ديخر خياز تارتجهيزات شركت درسا حداقل مدت ضمانت انواع  )١٢
 .باشد

  
 مقرر را نداشته باشند و در زمان نيگزيجا كاال نيتوان تام شركت درساچنانچه  )١٣

 كيبه مدت  ريهر هفته تاخ ند،تاينما ليو به موقع تحو ريرا تعم ينتوانند دستگاه مشتر
افزوده  )در دوره تعهد راتيمدت ضمانت تعم ايعم از دوران ضمانت و (ا ماه به دوره ضمانت

 خواهد شد.

و ارائه  يدكيقطعات  هيكل نيخدمات در دوران تعهد، تام يبانيزمان پشتمدت  )١٤
 خواهد بود. كاالفروش  خيسال بعد از تار ١٠حداقل  ،كاالخدمات به انواع 

  

  



مشتريان مي توانند شكايت ها و انتقادات خود را از طريق سايت درسا، قسمت  )١٥
 .تماس با ما (انتقادات و شكايات) به شركت منتقل كنند 

 

 
مشتريان مي توانند براي شركت در نظرسنجي به سايت درسا، قسمت تماس با ما  )١٦

 .(نظرسنجي) مراجعه نمايند 

  

  
 

انجام شده در خارج از دوره ضمانت و در دوران تعهد خدمات كه  يريخدمات تعم  )١٧
 .توسط شركت درسا ضمانت خواهد داشتماه  ٦به مدت  رديپذ يم انجام نهيبا اخذ هز

  

 



٠٢١ ٩١٠٠٥١٠٠تلفن سراسري فروش: شماره   

٠٢١ ٩١٠٠٥١٠٠شماره تلفن سراسري گارانتي:   

١٩٦٩٧٤٣٥١٦كد پستي:   

 info@dorsaco.net : آدرس ايميل

 tadbirandishan_dorsa : اينستاگرام

 Tadbirandishan_Dorsa:  تلگرام

  

  

  


