دفترچه راهنماي خدمات پس از فروش درسا
 (١جهت اطﻼع از مدت زمان باقي مانده گارانتي محصوﻻت مي توانيد به وب سايت شركت
تدبير انديشان درسا مراجعه بفرماييد /http://www.dorsaco.net/warranty .
 (٢در هنگام خريد كاﻻ از پلمپ بودن دستگاه خود با برچسب معتبر گارانتي درسا اطمينان
حاصل فرماييد .

 (٣در صورت پيش آمدن هريك از موارد زير ،تجهيزات شامل گارانتي نخواهد بود:
 .aپاك شدن و يا مخدوش شدن شماره سريال
 .bباز شدن پلمپ تجهيزات
 .cوارد آمدن ضربه فيزيكي به تجهيزات
 .dاستفاده ناصحيح از تجهيزات
 .eمشكﻼت ناشي از نوسانات برق
 .fسرويس و يا تعمير تجهيزات توسط افراد غير مسئول
 (٤جهت نصب و راه اندازي تجهيزات خريداري شده حتما از همكاران متخصص همكاري
بخواهيد  .تلفن ٠٢١ – ٩١٠٠٥١٠٠
 (٥از خريد دستگاههاي داراي شماره سريال مخدوش خودداري فرماييد چرا كه درهنگام
ت حويل دستگاه به واحد گارانتي ارائه شماره سريال معتبر الزامي است .
 (٦با توجه به آنكه تعم ير تجهيزات توسط تعميركاران خارج از گارانتي شركت درسا موجب
ابطال گارانتي مي گردد جهت خدمات گارانتي حتما با واحد گارانتي شركت درسا در
ارتباط باشيد  .تلفن  ٠٢١ – ٩١٠٠٥١٠٠ :داخلي ٢

 (٧تجهيزات جانبي دستگاهها شامل گارانتي نخواهد بود
 (٨وارد شدن آسيب فيزيكي به تجهيزات شامل گارانتي نمي باشد .
 (٩زمان تعمير و هزينه هاي تعميرات با توجه به نوع تجهيزات به مشتريان اطﻼع رساني
خواهد شد .
(١٠

هزينه ارسال و دريافت كاﻻ براي گارانتي بر عهده شركت درسا مي باشد .

(١١

چنانچه در طي  ٣ماهه اول زمان شروع ضمانت هرگونه عيوب ذاتي بروز نمايد حﻖ

تعويﺾ و جايگزيني كاﻻ براي مصرف كننده محفوظ است.
(١٢

حداقل مدت ضمانت انواع تجهيزات شركت درسا از تاريﺦ خريد كاﻻ  ١٨ماه مي

باشد.

(١٣

چنانچه شركت درسا توان تامين كاﻻ جايگزين را نداشته باشند و در زمان مقرر

نتوانند دستگاه مشتري را تعمير و به موقع تحويل نمايند،تا هر هفته تاخير به مدت يك
ماه به دوره ضمانت )اعم از دوران ضمانت و يا مدت ضمانت تعميرات در دوره تعهد( افزوده
خواهد شد.
(١٤

مدت زمان پشتيباني خدمات در دوران تعهد ،تامين كليه قطعات يدكي و ارائه

خدمات به انواع كاﻻ ،حداقل  ١٠سال بعد از تاريﺦ فروش كاﻻ خواهد بود.

(١٥

مشتريان مي توانند شكايت ها و انتقادات خود را از طريﻖ سايت درسا ،قسمت

تماس با ما )انتقادات و شكايات( به شركت منتقل كنند .

(١٦

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

)نظرسنجي( مراجعه نمايند .

(١٧

خدمات تعميري انجام شده در خارج از دوره ضمانت و در دوران تعهد خدمات كه

با اخذ هزينه انجام مي پذيرد به مدت  ٦ماه توسط شركت درسا ضمانت خواهد داشت.

شماره تلفن سراسري فروش٠٢١ ٩١٠٠٥١٠٠ :
شماره تلفن سراسري گارانتي٠٢١ ٩١٠٠٥١٠٠ :
كد پستي١٩٦٩٧٤٣٥١٦ :
آدرس ايميلinfo@dorsaco.net :
اينستاگرامtadbirandishan_dorsa :
تلگرام Tadbirandishan_Dorsa :

