
 tech21  شرایط ضمانتنامه محصوالت

این ضـمانـت نـامـه تـمامی مـحصوالت tech21 که از طـریق وبسـایت این شـرکت یا از طـریق نـمایندگـان مـجاز 
خـریداری شـده اسـت، را شـامـل میشـود. تـمامی مـحصوالت tech21 در بـرابـر نـقص در مـواد اولیه یا فـرایند 

ساخت بهطور کامل، ضمانت شدهاند. کلیه محصوالت شامل ضمانت یکساله میشوند. 

مرحله اول: گرفتن عکس از محصول 

از مـحصول عکسی بگیرید که بـه وضـوح نـقص مـحصول را نـشان دهـد. همچنین از رسید خـرید مـحصول 
نیز، عکس بگیرید. 

مرحله دوم: درخواست گارانتی 

 'Warranty/Replacements' بـه صـفحه درخـواسـت مشـتریان مـا بـروید و فـرم قـرار داده شـده در بـخش
را تـا جـایی که میتـوانید بـهصـورت کامـل پـر کنید. لـطفا مشکل مـحصول خـود را بـه وضـوح شـرح دهید، 
نـماینده فـروشی که کاال را از آن خـریداری کردید، مـشخص کنید.( یا مـشخص کردن tech21، اگـر کاال را 

وبسایت خریداری کردهاید.) سپس عکسهای گرفته شده از محصول را بارگزاری کنید. 

بـهمـنظور تـایید خـرید خـود، اگـر عکس مـحصول را طـبق مـرحـله اول بـارگـزاری کردهاید، یا آن را بـهصـورت 
مسـتقیم از وبسـایت tech21 خـریداری کردهاید؛ شـماره سـفارش اصلی خـود را در صـورت امکان، وارد 
کنید. زمـانی که درخـواسـت خـود را ثـبت کردید، بـهصـورت خـودکار ایمیل تـأیید هـمراه بـا کد مـنحصربـفردی 

برای شما ارسال میشود. کمی بعد، ایمیل دومی از تیم ما دریافت میکنید. 

نکات مهم: 

این ضـمانـتنـامـه، سـاییدگی و نـواقصی که در طـول اسـتفاده مـعمول از مـحصول پیش میآید را شـامـل •
نمیشود. 

این ضـمانـتنـامـه، حـوادث پیشآمـده بـرای دسـتگاه را که در نتیجه اسـتفاده از مـحصوالت tech21 اتـفاق •
افتادهاست را شامل نمیشود. 

• tech21 مسٰؤلیتی در قـبال حـوادثی که بـهصـورت غیرمسـتقیم بـهواسـطه اسـتفاده از مـحصوالت tech21
پیشآمده است را ندارد. 
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جـایگزینی مـحصول تـنها بـا ضـمانـتنـامـه ارائـه شـده در زمـان خـرید مـحصول، امکان پـذیر خـواهـد بـود و طـول •
مدت زمان گارانتی، افزایش پیدا نخواهد کرد. 

اگـر هـرگـونـه مشکلی بـا مـحصول جـایگزین خـود داشـتید؛ بـرای دریافـت دوبـاره مـحصول جـایگزین، بـاید کاالی •
خراب را پس بفرستید. 

تـأیید خـرید، مـدرکی اسـت که بـهواسـطه آن مـحصول خـریداری شـده از نـماینده مـجاز، در طـول مـدت مـشخص •
شده شامل خدمات گارانتی میشود. 

لـطفا در خـاطـر داشـته بـاشید، که بـازگـردانـدن هـزینه خـرید، شـامـل نـمایندگـان فـروش خـارجی نمیشـود.بـرای •
1اطالعات بیشتر و آگاهی از قوانین بازگردانی محصول، به نماینده فروش مراجعه کنید.

1 متن فوق دقیقا ترجمه شرایط گارانتی تک ۲۱ میباشد. لینک سایت
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https://www.tech21.com/en_us/warranty/

