کارت ضمانت
وام ي وام خاوًادوی خریذار:
استان:

سریال:
ضُر:

مذل:

تاریخ تًلیذ:

وام سريیسىار:

تاریخ وصة:

* ضمه تطىر از حسه اوتخاب ضما لطفا مًراد زیر را تا دلت مطالعٍ وماییذ ي در صًرت ویاز تٍ َر گًوٍ سريیس (وصة /تعمیر) فمط
ضمارٌ سریال دستگاٌ را از طریك پیامه تٍ ضمارٌ  300081222ارسال وماییذ یا تماس تا ضمارٌ  41345-051داخلی  1یا مراجعٍ تٍ
سایت  https://www.grand-sanat.comلسمت لیست سريیسىاران یا ضمارٌ  05050455818در ضثىٍ َای اجتماعی
* در صًرت داضته َر گًوٍ پیطىُاد یا اوتماد در خصًظ دستگاٌ یا خذمات ارائٍ ضذٌ فمط وذ  1را تٍ ضمارٌ  300081222ارسال
وماییذ یا تا ضمارٌ  05141345تماس تگیریذ.
*دستگاٌ در صًرت وصة تًسط سريیسىار مجاز ضروت ضامل  26ماٌ گاراوتی ي  10سال خذمات پس از فريش می تاضذ.
*در صًرت مطاَذٌ ایراد راتی (فًم وطیذوی یا ترن يان)در  24ساعت ايل پس از وصة محصًل تًسط سريیسىار مجاز ضروت،مثلغ
مطتری عًدت دادٌ می ضًد .درصًرت تريز ایراد راتی(فًم وطیذگی یا ترن يان) در  3ماٌ ايل تا تاییذ سريیسىار مجاز محصًل تعًیض
می گردد.
*محصًل در مًالعی وٍ یه ایراد یىسان پس از تازدیذ سريیسىار ي دي مرتثٍ تعمیر رفع وطًد ي تٍ تاییذ وارضىاس اعسامی از ضروت
رسیذٌ تاضذ تعًیض می گردد.
*َسیىٍ وصة ي ایاب ي رَاب سريیسىار زمان وصة وامال رایگان می تاضذ.
*َسیىٍ ایاب ي رَاب سريیسىار جُت تعمیر در یه ماٌ ايل پس از وصة رایگان می تاضذ.
*َسیىٍ حمل ي ومل محصًل جُت تعمیر در  3ماٌ ايل پس از وصة رایگان می تاضذ.
*لطعات تٍ مذت  6ماٌ پس از تعمیر یا تعًیض لطعٍ دارای ضماوت می تاضذ.
*در صًرت وصة محصًل تًسط سريیسىار مجاز تعمیر ي تعًیض لطعات در ديرٌ گاراوتی رایگان می تاضذ.
مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:
 -1در صًرت وصة یا تعمیر دستگاٌ تًسط سريیسىار غیرمجاز.
َ -2رگًوٍ آسیة دیذگی تٍ دستگاٌ ي متعلمات در اثر حمل ي ومل وادرست،وًساوات ترق،آتص سًزی،عًامل طثیعی ي محیطی ي
آب خًردگی.
 -3ضى ستگی لطعات پس از وصة دستگاٌ تًسط سريیسىار مجاز ي تحًیل تٍ مطتری.

ردیف

نوع محصول

ایران کد

1

یخچال فریسر 22B

1161300277720002

2

یخچال فریسر 24B+

1161300277720003

3

یخچال ته 23B

1161100277720001

4

فریسر ته 23B

1161200277720002

مخصًظ مطتری
تاریخ تًلیذ:

ضمارٌ سریال:
تاریخ ضريع ضماوت:
وام ي وام خاوًدگی مطتری:

تاریخ پایان ضماوت:
ضمارٌ تلفه ثاتت:

ضمارٌ تلفه َمراٌ:

آدرس:
وام ي وام خاوًدگی سريیسىارمجاز:
ضُرستان:

وذ ومایىذگی:
ضمارٌ ثاتت ي َمراٌ:

استان:
مُر ي امضا ومایىذٌ مجاز:

ضرح خذمات ارائٍ ضذٌ
تاریخ سريیس

ضرح عملیات اوجام ضذٌ

مُر ي امضا سريیسىار

ايلیه سريیس

ديمیه سريیس

سًمیه سريیس

آدرس دفتر مروسی:خراسان رضًی-ویطاتًر-ضُرن صىعتی خیام-تُريری  10ضروت گراوذ صىعت خراسان -تلفه 051-41345 :

https://www.grand-sanat.com


 Email:info@grand-sanat.com

,
ساخت ایران

