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GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.  2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kap-

 samındadır. 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi 20iş gününü ge-

 çemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istas yonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı-
 sı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli Taahhütlü mektup veya -
 benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak,uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmeme-
 si halinde,imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 

 zorundadır. 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değişti-

 rilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmek sizin tamiri yapılacaktır. 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağ-

 men malın;Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,bir yıl içerisinde; en az dört  defa veya imalatçı-ür-
 etici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen  garanti süresi içerisinde altı defa arızalan masının yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kıl-
 ması,Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,Firmanın servis istasyonunun servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı,bayii,acen-
 tesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden  birisinin  düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumların-

 da tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi  talep edebilir.6-) Malın kullanma kılavuzunda yeralan hususlara

 aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret

 Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel  Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ  BELGESİ 

MÜŞTERİNİN  DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSULAR 

Garanti belgesi , Cihazın anormal bir şekilde kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki hususlarda Garanti Dışıdır 

1-) Cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen şartlar dışında kullanılması durumunda 2-) Cihaza fiziksel olarak zarar gelmesi durumunda ( düşürme, çarp-

   ma,kırılma, yanlış kullanım,çatlak , çizik vs.) 3-) Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı,hatalı elektrik tesisatı,cihaz üzerine yazılı voltaj dan farklı voltajda kul-

   lanma nedenlerinden meydana gelecek hasarlarda.4-)Tahliye ve sevkiyat esnasında meydana gelen hasar ve arızalarda.5-) Su ve benzeri sıvı likitlerle-

   temas etmesi.6-)Firmamızın yetkili kıldığı elemanlar dışında onarılmaya çalışılması, karıştırılması başka bir arızaya sebep olması yukarıdaki arızaların-

   giderilmesi ücrete tabii dir.7-) Yangın veya yıldırım düşmesi sonucunda meydana gelebilecek hasarlarda.8-) Cihazın işletim sisteminin ( iç yazılım ) -

   talimatlara aykırı olarak değiştirilmeye çalışılması durumunda (yanlış dosya ile güncelleme işleminin yapılması)9-) Cihazın üzerindeki markayı ,üretim

   tarihi , seri numarası veya model numarasını belirten kabartma, baskı veya etiket gibi ibarelerin sökülmesi( tahrip  edilmesi) durumlarında.11-) Cihaz

   ile ilgili alma faturasını ibraz edilmemesi durumunda. Not: Firmamız 30 gün içerisinde alınmayan cihazlardan sorumlu değildir.
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