
 Parrot  شرایط ضمانتنامه محصوالت

شرایط عمومی 

شـرکت Parrot تضمین می کند که مـحصول خـریداری شـده در بـدنـه و نـحوه عملکرد خـود عـاری از هـرگـونـه 
عیب و نـقص بـاشـد. تـاریخ این ضـمانـتنامـه از تـاریخ خـرید مشـتری آغـاز شـده و تـا یکسـال اعـتبار دارد. در 
صـورت مـشاهـده هـرگـونـه خـرابی در مـحصول، که تـوسـط مشـتری وارد نشـده بـاشـد و ایراد مـربـوط بـه جـنس 
مـحصول و خـرابی پـس از تـولید بـوجـود آمـده بـاشـد بـدون هیچ هـزینه ای مـحصول را تعمیر یا تـعویض کند. 
درصـورتی که مـحصول یادشـده غیرقـابـل تعمیر بـوده و نـمونـه مـشابـه نیز مـوجـود نـباشـد مـدل دیگری بـه 
مشـتری پیشنهاد می گـردد. بـا خـوانـدن این مـتن شـما مـوافـقت می کنید که مـحصول جـایگزین ممکن 
اسـت از سـری جـدید یا بـازتـولید هـمان سـری قبلی بـاشـد. مـحصول مـرجـوعی بـاید مـوارد زیر را بـه هـمراه 
داشـته بـاشـد: (۱) فـاکتور خـرید مشـتری بـا تـاریخ خـرید بـرای تـأیید ضـمانـت؛ (۲) ثـبت در سیستم گـارانتی    
(۳) شـرح مشکل مـحصول. پـرداخـت تـمامی هـزینه هـای حـمل ونـقل مـحصول مـرجـوع شـده بـر عهـده 
مشـتری اسـت. مـحصول بـاید از طـریق فـروشـنده اصلی بـه شـرکت Parrot فـرسـتاده شـود. این ضـمانـت نـامـه 
تـنها مشکالت سـخت افـزاری مـحصوالت Parrot را پـوشـش می دهـد. نـرم افـزارهـا، صـداهـا، تـصویرهـا و 
کتابـچه هـای راهـنمایی که بـه هـمراه هـر مـحصول عـرضـه می شـونـد بـه مـوجـب تـوافـقنامـه ای جـداگـانـه 

ضمانت شدهاند. 

در صـورت اسـتفاده نـادرسـت از مـحصول، آسیب دیدگی در حـادثـه، تـحت فـشار قـرار گـرفـتن، نـصب 
بـرنـامـههـایی که تـوسـط شـرکت Parrot تـأیید نشـده انـد، خـط خـوردگی و یا مخـدوش شـدن شـماره سـریال 

دستگاه، ضمانت به محصول تعلق نخواهد گرفت. 

شـرکت Parrot بـه غیراز ضـمانـت نـامـه مـدت داری که در بـاال بـه آن اشـاره شـد در حـال حـاضـر هیچ نـوع 
ضـمانـت نـامـه دیگری را بـرای مـحصوالت فـروخـته شـده نـخواهـد پـذیرفـت. حتی ضـمانـت نـامـه هـای ویژه، 
قـانـونی و ضمنی نظیر ضـمانـت نـامـه بـاقـابلیت خـریدوفـروش نیز تخـلف مـحسوب شـده و شـرکت Parrot آن 
هـا را پـوشـش نـخواهـد داد. ضـمانـت نـامـه شـرکت Parrot شـامـل مـاهیت مـحصول نمی شـود. (۱) نـحوه 
عملکرد مـحصول، (۲) مـناسـب بـودن یا نـبودن مـحصول بـرای نیاز مشـتری، (۳) بـدون غـلط بـود دفـترچـه 
راهـنما یا (۴) اطـالعـات ازدسـت رفـته بـر عهـده مشـتری بـوده و شـرکت Parrot هیچ مسـئولیتی در قـبال آن 
هـا بـر عهـده نـدارد. خـوانـدن این مـتن بـه مـنزلـهٔ آن اسـت که مشـتری از خـطرهـای احـتمالی عملکرد مـحصول 
آگـاه بـوده و آن هـا را پـذیرفـته اسـت. ضـمانـت و ضـوابـط اشـاره شـده در بـاال در اختیار شـرکت Parrot بـوده و 

در صورت بیان شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی نیز اعتبار خواهد داشت. 
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محدودیت ها و استثناها 

این ضـمانـت نـامـه مـدت دار تـنها شـامـل قـطعات سـخت افـزاری شـرکت Parrot خـواهـد شـد که بـا نـام تـجاری 
«Parrot»، عـالمـت تـجاری و لـوگـوی منتسـب بـه آن شـناخـته می شـود. این ضـمانـت نـامـه بـه هیچ عـنوان 
قـطعات سـخت افـزاری دیگر شـرکت هـا و نـرم افـزارهـایی که در کنار مـحصوالت Parrot عـرضـه می شـونـد را 
پـوشـش نمی دهـد. ممکن اسـت سـازنـدگـان، تـأمین کنندگـان، تـوزیع کنندگـان و یا فـروشـندگـان ضـمانـت نـامـه 
هـای خـود را بـه مـصرف کننده ارائـه کنند امـا شـرکت Parrot تـاکنون و بـا تـوجـه بـه ضـوابـط قـانـونی تـنها 
مـحصوالت منتسـب بـه خـود را پـوشـش می دهـد. نـرم افـزارهـایی تـحت عـنوان Parrot و یا بـدون آن بـه 
هـمراه مـحصوالت این شـرکت عـرضـه می شـونـد، تـحت پـوشـش ضـمانـت نـامـه فـوق الـذکر قـرار نـخواهـند گـرفـت. 

برای اطالع از حق وحقوق خود می توانید به توافق نامه صدور مجوز نرم افزار مربوطه رجوع کنید. 

شـرکت Parrot بـه هیچ عـنوان وقـفه در عملکرد دسـتگاه و یا بـروز هـرگـونـه خـطای سیستمی را تضمین 
نمی کند. مسـئولیت خـسارت نـاشی شـده از اسـتفاده نـادرسـت و عـمل نکردن بـه دسـتورالـعمل هـای مـربـوطـه 

بر عهده کاربر بوده و به شرکت Parrot مربوط نمی شود. 

ضمانت نامه Parrot شامل موارد ذیل نخواهد شد: 

(۱) قـطعات مـصرفی، مـگر اینکه خـسارت واردشـده بـه دلیل نـقص در عملکرد و یا سـاخـت این قـطعات رخ 
داده بـاشـد، (۲) خـسارت هـای ظـاهـری نظیر خـط و خـش، خـم شـدگی و یا شکستگی قـطعات پـالسـتیکی   
(۳) خـسارت هـایی که تـوسـط مـحصوالت دیگر شـرکت هـا بـر مـحصوالت Parrot وارد می شـود (۴) خـسارات 
نـاشی از حـوادث، اسـتفاده نـادرسـت، تـحت فـشار قـرار دادن، سیل، زلـزلـه، آتـش سـوزی و دیگر عـلل خـارجی 
(۵) خـسارت هـایی که بـه دلیل اسـتفاده از مـحصوالت Parrot در خـارج از چـارچـوب تـعریف شـده رخ 
میدهـند (۶) خـسارت هـایی که بـه هـنگام سـرویس مـحصول (نظیر بـه روزرسـانی یا ارتـقاء) تـوسـط افـراد 
مـتفرقـه و تـأیید نشـده تـوسـط شـرکت Parrot صـورت می گیرد (۷) اسـتفاده از مـحصول یا قـطعه ای تـأیید 
نشـده تـوسـط شـرکت Parrot بـرای افـزایش کارایی مـحصول (۸) خـط خـوردگی و یا مخـدوش شـدن شـماره 
سـریال مـحصوالت Parrot. هیچ یک از فـروشـندگـان، نـمایندگـان و کارمـندان شـرکت Parrot اجـازه اصـالح، 

افزودن، پیوست دادن و به طورکلی تغییر این ضمانت نامه را ندارند. 

قـوانین بـرخی کشورهـا و ایالـت هـا بـه شـرکت هـای سـازنـده اجـازه ابـطال ضـمانـت نـامـه در صـورت بـروز خـسارت 
هـای ضمنی یا غیرمـترقـبه فـوق الـذکر را نمی دهـد. در این صـورت محـدودیت هـای فـوق بـرای شـما صـدق 
نـخواهـد کرد. این ضـمانـت نـامـه بـه شـما حـقوق قـانـونی را می دهـد که این حـقوق در هـر ایالـت و کشور 

متفاوت است. 
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بـاز کردن جـعبه مـحصول، اسـتفاده از آن و پـر کردن فـرم ثـبت نـام بـه مـنزلـهٔ خـوانـدن ضـوابـط و مـقررات مـفاد 
این تـوافـقنامـه و پـذیرفـتن آن هـا تلقی خـواهـد شـد. عـالوه بـر این شـما تـوافـق می کنید که این تـوافـقنامـه ای 
واضـح و روشـن بـوده و هیچ گـونـه دوگـانگی و ابـهامی در آن وجـود نـدارد. جـایگزینی، لـغو و یا هـرگـونـه تـوافـق 

جانبی به صورت کتبی یا شفاهی و باید بر اساس مفاد مندرج در این توافقنامه صورت گیرد. 

خدمات در صورت خرابی محصول 

در مـواردی نـادر ممکن اسـت مـحصول Parrot خـریداری شـده کار نکند. مـا در تـالش هسـتیم که احـتمال 
بـروز چنین مشکالتی را بـه صـفر بـرسـانیم امـا مـتأسـفانـه گـاهی اوقـات این گـونـه وضعیت هـا بـه وجـود میآیند. 
اگـر حـداکثر تـا 15 روز از تـاریخ خـرید مـحصول بـا مشکلی روبـه رو شـدید، کافی اسـت آن را بـه فـروشـگاهی که 
از آن خـرید کردید مـرجـوع کنید. واضـح اسـت بـرای بـازگـردانـدن مـحصول بـه مـدرکی نظیر فـاکتور خـرید نیاز 

1خواهید داشت.

1 متن فوق دقیقا ترجمه شرایط گارانتی پروت میباشد. لینک سایت
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