منشور حقوق مصرف کنندگان
* دستگاٌ دس صًست وصة تًسط سشيیسىاس مجاص ضشوت ضامل  62ماٌ گاساوتی ي  01سال خذمات پس اص
فشيش می تاضذ.
* دس صًست مطاَذٌ ایشاد راتی (فًم وطیذوی یا تشن يان)دس  62ساعت ايل پس اص وصة محصًل تًسط
سشيیسىاس مجاص ضشوت،مثلػ مطتشی عًدت دادٌ می ضًد.
* دسصًست تشيص ایشاد راتی(فًم وطیذگی یا تشن يان) دس  3ماٌ ايل تا تاییذ سشيیسىاس مجاص محصًل تعًیض
می گشدد.
* لطعات مصشفی دسصًستی وٍ ایشاد تًجًد آمذٌ واضی اص عیة مًجًد دس محصًل یا لطعٍ تاضذ ،داسای ضماوت
می تاضىذ.
* دسصًستی وٍ عیة محصًل دس ديسان تعُذ لاتل سفع وثاضذ ي تٍ تاییذ واسضىاس اعضامی اص ضشوت تشسذ،
ياحذ خذمات جُت پشداخت خساست یا محصًل جایگضیه ،طی تماس تا مطتشی تٍ تًافك می سسذ ي
محصًل جذیذ جایگضیه می گشدد ي دسصًست ویاص تٍ ياسیض مثلػ تٍ حساب مطتشی ،مذیش خذمات مثلػ
تًافك ضذٌ ي مطخصات مطتشی ضامل ضماسٌ ضثا سا طی وامٍ ای تٍ اطالع مذیشعامل می سساوذ ي پس اص
تاییذ مذیشعامل ایه تاییذیٍ جُت ياسیض تٍ ياحذ حساتذاسی اسسال میگشدد.
فیص ياسیضی پس اص ياسیض تشای مطتشی اسسال می گشدد.
*محصًل دس مًالعی وٍ یه ایشاد یىسان پس اص تاصدیذ سشيیسىاس ي دي مشتثٍ تعمیش سفع وطًد ي تٍ تاییذ
واسضىاس اعضامی اص ضشوت سسیذٌ تاضذ تعًیض می گشدد.

* دس صًست دسخًاست مطتشی تا اسائٍ اسىاد مىتًب ي مشتثط تا تعمیشات،صذيس لثض دس وشم افضاس سشيضان
اوجام می پزیشد.
* ساماوٍ مىاویضٌ جُت اعالم پایان تعمیشات تٍ مطتشی استفادٌ اص وشم افضاس سشيضان ي اسسال پیامه می تاضذ.
* دس صمان تعلیك یا تشيص حًادث ؼیش متشلثٍ تشای ضشوت تامیه لطعات یا محصًل جُت جثشان خساسات
مطتشی اص اوثاس ضشوت یا تا َماَىگی تا ضشوت تامیه وىىذٌ لطعٍ اوجام می گیشد.
* دسصًستی وٍ ایشادی تشای محصًل مطتشی پیص تیایذ ي ایه محصًل اص خط تًلیذ وىاس گزاضتٍ ضذٌ تاضذ
ضشوت دس مذت گاساوتی متعُذ می گشدد وٍ وسثت تٍ سفع ایشاد الذام ومایذ.
* لطعات تٍ مذت  2ماٌ پس اص تعمیش یا تعًیض لطعٍ داسای ضماوت می تاضذ.
* ضشوت متعُذ می گشدد وٍ دس صمان عمذ لشاسداد تا سشيیسىاس ایه دستًسالعمل سا تٍ سشيیسىاس اتالغ ومایذ ي
تمام سشيیسىاسان مجاص ضشوت دس سشتاسش وطًس ملضم تٍ اجشای ایه دستًسالعمل می تاضىذ.
* ضماوت تعمیشات ي تعًیض لطعات دس مذت صمان گاساوتی  62ماٌ تًسط ضشوت اوجام می گیشد دس مذت
صمان گاساوتی َضیىٍ تعمیشات ي لطعات سایگان می تاضذ ي دس صًست عذم گاساوتی محصًل حذيد اجشت لثل
اص تعمیش تٍ مطتشی اعالم میگشدد.
* اگش دس صمان تعمیشات خساساتی تٍ محصًل ياسد گشدد تا تاییذ سشيیسىاس خساسات تٍ صًست َای تعمیش
لطعٍ ،تعًیض لطعٍ یا تعًیض محصًل جثشان میگشدد.
* َضیىٍ وصة ي ایاب ي رَاب سشيیسىاس صمان وصة وامال سایگان می تاضذ.
* َضیىٍ ایاب ي رَاب سشيیسىاس جُت تعمیش دس یه ماٌ ايل پس اص وصة سایگان می تاضذ.
* َضیىٍ حمل ي ومل محصًل جُت تعمیش دس  3ماٌ ايل پس اص وصة سایگان می تاضذ.

* لطعات تٍ مذت  2ماٌ پس اص تعمیش یا تعًیض لطعٍ داسای ضماوت می تاضذ.
* دس صًست وصة محصًل تًسط سشيیسىاس مجاص تعمیش ي تعًیض لطعات دس ديسٌ گاساوتی سایگان می تاضذ.
* دس صماوی وٍ محصًل داسای گاساوتی میثاضذ دس صًست يجًد ایشاد دس محصًل،لطعات مصشفی داسای
ضماوت می تاضذ تٍ ضشطی وٍ ایشاد تٍ يجًد آمذٌ واضی اص عیة مًجًد دس محصًل یا لطعٍ تاضذ دس
صًستی وٍ محصًل لاتل تعمیش وثاضذ دس ديسٌ گاساوتی ( تا تاییذ سشيیسىاس مجاص) تا َماَىگی ياحذ خذمات
پس اص فشيش ي ومایىذٌ فشيش آن ضُش محصًل جایگضیه میطًد.

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:
 -0دس صًست وصة یا تعمیش دستگاٌ تًسط سشيیسىاس ؼیشمجاص.
َ -6شگًوٍ آسیة دیذگی تٍ دستگاٌ ي متعلمات دس اثش حمل ي ومل وادسست،وًساوات تشق،آتص سًصی،عًامل طثیعی
ي محیطی ي آب خًسدگی.
 -3ضىستگی لطعات پس اص وصة دستگاٌ تًسط سشيیسىاس مجاص ي تحًیل تٍ مطتشی.

