
 شرایط ضمانت نامه

تحت  ،سال بر طبق شرایط مندرج 3سال و با درایور ایرانی به مدت  5محصوالت شرکت سایان الکتریک از تاریخ تولید چراغ با درایور اسرام به مدت 

.گارانتی و ضمانت شرکت میباشند  

ط گارانتی وز مشکل در چراغ پس از تایید کارشناس شرکت سایان الکتریک مورد بررسی و در صورت نیاز تحت شرایبرهرگونه  -1

 تعمیر و یا تعویض خواهد شد.

رایط ذکر شهرگونه آسیب به بدنه چراغ شامل ضرب دیدگی، خراش آسیب های ناشی از قرارگرفتن در شرایط محیطی به غیر از  -2

 ه صدمه به بدنه و نهایتا قطعات چراغ خواهد شد شامل گارانتی نخواهد شد.شده که منجر ب

ه غیر از منبع بنصب و روشن کردن چراغ باید بر طبق دستورالعمل شرایط مندرج بوده و استفاده از هرگونه منبع انرژی دیگری  -3

 مشخص شده باعث ابطال گارانتی خواهد شد.

اینصورت  غیرو دراعتبار ضمانت نامه الزامی نامه از سوی مشتری در مدت زمان رعایت مفاد و بندهای درج شده در ضمانت  -4

 .ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

نامه خواهد  مانتضنگهداری قبل از نصب و استفاده از محصول در شرایط نامناسب و نامنطبق با محصول مورد نظر باعث ابطال  -5

 شد.

 براثر حمل و نقل شامل ضمانت نامه نخواهد شد.بروز هرگونه مشکل در چراغ  -6

 کلیه هزینه های اعزام کارشناس به محل برای عیب یابی و سرویس کار برای رفع عیب به عهده مشتری میباشد. -7

 مانت نامه را باطل خواهد کرد.ض ،تعویض قطعات چراغ یابرای تعمیر و در چراغ  هرگونه دستکاری -8

 و....را شامل نمیشود.المپ و یا دیفیوزر  مانندنت نامه قطعات مصرفی چراغ ضما -9

 ضمانت نامه را باطل خواهد کرد. و در شرایط نا منطبق  استفاده از چراغ به غیر از کاربرد تعریف شده -10

 نمی گیرند. بوجود میاید تحت شرایط گارانتی قرار کی و نوسانات برق شهری و یا صاعقهسیب هایی که بر اثر شوک الکتریآ -11

ت تحت پوشش ضمانت نامه شرکت نیستند. و شرک یا جنگ ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی و بالیای طبیعی اسیب های -12

 مسئولیتی در قبال جبران خسارت ندارد.

هزینه های بازکردن و ارسال و برگشت چراغ و نصب مجدد و استفاده از باالبر و یا داربست به عهده شرکت نیست و تحت شرایط  -13

 ندارد.گارانتی قرار 

  از طرف مشتری و با تایید نظر کارشناسان  در صورت رعایت شرایط ضمانت نامه محصوالت شرکترفع عیب و یا تعویض

 شرکت به روش های زیر صورت خواهد گرفت:

 اعزام کارشناس و یا سرویس کار برای عیب یابی، تعمیر و یا تعویض  -1

 الکتریک برای تعمیر و یا تعویض ارسال چراغ معیوب به نمایندگی یا محل کارخانه سایان -2

درصورتیکه چراغ پس ار بررسی و اعمال اقدامات الزم عملکرد مناسبی نداشته باشد. با همان مدل و یا مدل مشابه جایگزین  -3

خواهد شد . عدم موجودی مدل یکسان و یا مشابه منجر به استرداد مبلغ ذکر شده در فاکتور خواهد شد. الزم به ذکراست 

 انتی الزامی میباشدشتن فاکتور خرید برای استفاده از شرایط گاردا ههمرا
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