
 Fuse Chiken ضمانتنامه محصوالت

قبل از تماس با ما جهت استفاده از خدمات گارانتی محصول مراحل زیر را انجام دهید: 

ممکن اسـت قـاب مـورد اسـتفاده، مـانـع از اتـصال صحیح کابـل بـه گـوشی شـما شـده بـاشـد. گـوشی را 1.
از قاب خارج کنید و کابل را دوباره به آن اتصال دهید. 

از شـارژر مـخصوص Apple که هـمراه بـا مـحصول در اختیار شـما قـرار میگیرد اسـتفاده کنید. 2.
ممکن است کابل با بعضی از شارژرهای شرکتهای ثالث، سازگار نباشد. 

محـل اتـصال و درگـاه دسـتگاه را چک کنید تـا گـرد و خـاک و یا هـر مـانـع دیگری مـانـع از اتـصال 3.
صحیح کابل به دستگاه شما نباشد. 

شرایط ضمانت محصول 

تـمامی مـحصوالت جـدید Fuse Chicken در مـقابـل نـقص در مـواد اولیه و تـولید، شـامـل دوره 
 TITAN, TITAN LOOP, ضـمانـت محـدود یکسـالـه از تـاریخ خـرید مـحصول میشـونـد. مـحصوالت
TITAN M, TITAN LOOP M و ARMOUR CHARGE از زمـان خـرید مـحصول شـامـل ضـمانـت 
مـادامالـعمر خـواهـند شـد. مـا ضـمانـت میکنیم مـحصولی که شـما دریافـت میکنید عـاری از هـرگـونـه 

نقص در مواد اولیه و پیش آمده در فرآیند تولید باشد. 

این ضـمانـتنـامـه، نـقص در کاال نـاشی از خـراب شـدن مـحصول تـوسـط شـما، هـرگـونـه مشکل نـاشی از 
استفاده ناصحیح و کاربرد نامناسب، شخصیسازی و یا تغییر در محصول را شامل نمیشود. 

همچنین این ضـمانـتنـامـه، حـوادث نـاگـهانی، خـرابیهـای نـاشی از تعمیر، تغییر یا جـداسـازی مـحصول 
تـوسـط کاربـر را پـوشـش نمیدهـد. تـنها سـری مـحصوالت BOBINE بـرای اسـتفاده بـهعـنوان پـایه در نـظر 
گـرفـته شـدهاسـت. گـارانتی Fuse Chicken مـحصوالت شـرکتهـای ثـالـث که تـولیدات مـا بـه آنـها مـتصل 

شدهاند را پوشش نمیدهد و هیچگونه خدماتی به آنها ارائه نخواهد داد. 

مـتاسـفانـه، بـه دلیل افـزایش مـحصوالت تقلبی، ضـمانـتنـامـه Fuse Chicken تـنها مـحصوالتی را 
شـامـل میشـود که از فـروشـندگـان رسمی مـا خـریداری شـدهبـاشـند. بـرای تـایید صـالحیت فـروشـندگـان، 

میتوانید قبل از خرید با ایمیل support@fusechicken.com تماس بگیرید. 
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نکته مهم 

مـحصوالت Fuse Chicken تـنها در رده کابـل شـارژ و لـوازم جـانبی مـوبـایل قـرار میگیرد و بـرای 
اســتفاده بــه عــنوان کابــل یدککش، وسیله وزنــهبــرداری و یا مــتوقــف کننده ارهبــرقی طــراحی 
نشـدهاسـت. تـمام ویدئـوهـا و یا عکسهـایی که مـوارد اسـتفادههـای دیگری از مـحصول را نـشان 
میدهـد، تـنها بـهمـنظور نـمایش و تبلیغات صـورت گـرفـته اسـت و اسـتفادههـای اینچنینی شـامـل 

گارانتی نمیشود. 

مستندات 

بـهمـنظور ثـبت ادعـای گـارانتی بـرای مـحصوالت اصلی Fuse Chicken تیم پشـتیبانی مـا ممکن اسـت 
رسید خـرید را از شـما طـلب کنند. اگـر رسید یا سـایر مسـتندات خـرید مـوجـود نـبود، ممکن اسـت از 
شـما خـواسـته شـود بـا هـزینه خـود، مـحصول مـورد نـظر را بـرای بـررسی بـه دفـتر اصلی شـرکت ارسـال 

کنید.  
بـه دلیل جـعلهـای انـجام شـده از رسیدهـای خـرید آمـازون، تـمامی مـحصوالت خـریداری شـده از 

آمازون باید برای گارانتی به شرکت ارسال شوند. 

تعمیر یا جایگزینی 

Fuse Chicken تـمامی مـحصوالتی که ثـابـت شـود، نـقص آنـها در فـرآیند تـولید اتـفاق افـتاده اسـت را 
تعمیر یا تـعویض میکند. در صـورت اتـمام مـوجـودی مـحصول شـما مـا آن را بـا مـحصولی بـرابـر از 

1لحاظ قیمتی جایگزین خواهیم کرد. 

1 متن فوق دقیقا ترجمه شرایط گارانتی فیوض چیکن میباشد. لینک سایت
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