
                              )در دو نسخه(قبض رسیذ  تعمیرات 

تلفن تواس:                                                  آدرس فروشگاه :                                                                                  

 شماره قبض:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ساعت:                                   :   تاریخ                                                                                                                                                                                                            

  شواره هلی هشتری  هشتری نام و نام خانوادگی

  شواره تلفن ثابت هشتری  هشتری شواره تلفن هوراه

  دستگاه رنگ و هدل  دستگاه سریال شواره

  اولیه هزینه برآورد  هشتری اضهار طبك دستگاه ایراد

 دستگبٌ می ثبشذ  ي در صًرت ویبز ثٍ فلش یب ریستًر ي پبک شذن اطالعبت ثٍ َىگبم تعمیر تعمیرگبٌ َیچ مسئًلیتی وذارد.حفظ ي وگُذاری اطالعبت شخصی ثٍ عُذٌ مبلک  -1

 دستگبٌ ثىب ثٍ مًرد تعمیر ي عیت رفع شذٌ طجق قبوًن دارای گبراوتی می ثبشذ  . -2

 گردد. می در تًضیحبت مکتًة ثٍ َىگبم تعمیر صفحٍ ومبیش نشکستگی ي از کبر افتبد  احتمبل -3

 . می گردددر صًرت وصت قطعبت غیر اصلی تًافق ثب مشتری ثبیستی ثٍ صًرت مکتًة در تًضیحبت قجض رکر  -4

 سبعت می ثبشذ ي در صًرت طًالوی تر شذن زمبن ثب مشتری تًافق می گردد. 72زمبن تقریجی  تعمیر دستگبٌ  -5

 ضرثٍ خًردٌ ي یب دارای شرایط خبص ورم افساری ي سخت افساری شرط خبمًشی )مرگ کبمل دستگبٌ (در تًضیحبت مکتًة می گردد.در ارتجبط ثب گًشیُبی آثذیذٌ ي  -6

 گردد.می پس از تًافق ثب مشتری دریبفت در شرایطی کٍ ایراد دستگبٌ خبمًشی ثبشذ ،پس از رفع عیت ي ثريز عیًة ثبوًیٍ، َسیىٍ تعمیر -7

یٍ ،َسیىٍ تعمیر اد دستگبٌ از کبر افتبدگی صفحٍ ومبیش ثبشذ تعمیرکبر ثبیذ قجل از وصت صفحٍ ومبیش دستگبٌ را کبمال تست ومبیذ ي پس از ريیت عیًة ثبوًدر شرایطی کٍ ایر -8

 ایراد ثبوًیٍ پس از تًافق ثب مشتری جذاگبوٍ دریبفت گردد.

 گردد . ت ثبالتر از ورخ وبمٍ اتحبدیٍ تًافق در تًضیحبت مکتًة میدر ارتجبط ثب َسیىٍ تعمیرات در صًرت مًارد خبص ي دریبفت اجر -9

ي دستگبٌ فقط ثٍ  ثبشذ مشتری میمبلک یب آيروذٌ ثبیستی ثالفبصلٍ مرکس تعمیرات را مطلع ومبیذ در غیر ایىصًرت کلیٍ عًاقت ثٍ عُذٌ  ، در صًرت مفقًد شذن قجض رسیذ-11

 تحًیل می گردد. مبلک ثب ارائٍ کبرت شىبسبیی ي کبرته دستگبٌ

زی ،زلسلٍ ي ... تعمیرگبٌ َیچ حذاکثر زمبن وگُذاری دستگبٌ پس از تعمیر ي اعالم ثٍ مشتری در محل تعمیرگبٌ یکمبٌ می ثبشذ ي ثعذ از ایه مذت در صًرت رخ دادن آتش سً -11

  مسئًلیتی وذارد.

  .ایه رسیذ در ديثرگ مجسا ي یکسبن صبدر شذٌ است  -12

 ایرادات ظبَری دستگبٌ                               

 

 

 . و به صورت کتبی و شفاهی به اینجانب تفهین و رفع ابهام گردید ا تائید هی نوایناینجانب  ....................................  صحت هوارد فوق ر

 :ههر فروشگاه                                                                                                                                               :هشتری اهضا 

 و متعلقات همراه دستگاه توضیحات


