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 .گردد می ابالغ اجراء جهت رسیده، مدیره هیأت تصویب به که همراه تلفن گوشی های تعمیرات و خدمات کنندگان ارائه تعرفه احتراماً،

 .نمایند نصب مشتریان دید معرض در آن را ، دقیق رعایت ضمن صنفی واحد محترم مسئوالن

 و بوده مربوطه رسته در اتحادیه این از شده صادر معتبر کسب نهپروا داشتن مستلزم همراه تلفن گوشیهای تعمیرات خدمات :توجه

 تعرفه این  .باشندنمی امر این به مجاز باشدمی  صنفی واحد رسته ستون در الذکر فوق مضمون فاقد آنان کسب پروانه که صنفی واحدهای

 .باشد می برداری بهره قابل اتحادیه مهر اصل به شدن ممهور از پس

 تهران شهرستان مخابراتی وارتباطی  اتحادیه دستگاههای گذاری نرخ کارگروه 99 سال کارشناسی گزارش و قیمت پیشنهادی لیست

 باشد می ریال به نرخها                                همراه تلفن نرخهای لیست      

 شرح قیمت گوش
 

 باال به15 15-01 01-8 8-0 0-3 3-0.0 0055-055 055-5

 و فلش (عامل سیستم نصب

 جانبی( افزار نرم

055/555 055/555 055/555 055/555 0/555/555 0/055/555 1/555/555 1/055/555 

 نرم تخصصی عیوب رفع

 شماره -اکانت گوگل( افزاری

 سریال(

055/555 555/055 555/055 0/055/555 0/055/555 1/555/555 1/055/555 3/055/555 

 -دوربین قطعات تعویض

-میکروفن و وشیگ کپسول

 و... فلت-بازر

555/055 555/055 555/0055/0 555/555/15 555/055/1 555/055/3 555/055/0 555/055/0 

تعویض تاچ و ال سی دی به 

 صورت جداگانه

0% 0% 0% 0% 0% 8% 05% 00% 

 شامل( افزاری سخت سرویس

 (ایراد رفع و بست بازو

555/055 555/055 555/055/0 555/055/0 555/555/1 555/055/1 555/055/3 555/555/0 

 سطح افزاری سخت تعمیرات

 کانکتور( انواع تعویض( یک

055/555 0/555/555 0/055/555 1/555/555 1/055/555 3/055/555 0/055/555 8/555/555 

 سطح افزاری سخت تعمیرات

 قطعات کلیه شامل( دو

 های سی آی و الکترونیک

 غیرچسبی(

0/555/555 0/055/555 3/055/555 0/555/555 0/555/555 05/555/555 00/555/555 15/555/555 

 %05 %05 %05 %05 %05 %05 %05 %05 هارد 

 سطح افزاری سخت تعمیرات

 CPUSWAP) سه

15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

 00/555/555 8/555/555 0/555/555 3/555/555 555/555/1 0/055/555 0/555/555 055/555 مادربرد تعویض

 8/555/555 0/555/555 3/555/555 1/555/555 0/855/555 0/055/555 0/155/555 055/555 باطری تعویض

 05/555/555 0/055/555 3/055/555 1/055/555 0/855/55 0/055/555 0/155/555 055/555 قاب تعویض

 کتبی طرفین مالک خواهد بود. توافق :در موارد خاص1تبصره 

 .گردد می اعالم صنفی واحد مسئول توسط قطعه، قیمت احتساب با دستگاه، تعمیر کل قیمت :قبل از انجام تعمیرات،2رهتبص

 مالک محاسبه درصد از قیمت گوشی آکبند می باشد .ت ، ذکر شده اسه صورت درصد ه بک :مواردی3تبصره 
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