GARANTİ ŞARTLARI
1-Garanti süresi cihazlar ve aparatların teslim tarihinden itibaren başlar ve
üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
2- Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir.
Yerinde devreye almak servis ücretine tabidir.
3- Garanti dahili kapsamında bulunan cihazlar ve aparatların onarımı,
firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu
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firmamızda gerçekleştirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulaşım,
konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedeli servis
ücretine eklenerek tahsilatı peşin yapılır.

KULLANIM KULAVUZU

4- Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve
aparatların bakım için firmamıza geliş-gidiş ulaşım ve taşıma ücretleri
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müşteriye aittir.
5- Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların arızalanması
durumunda, arızanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp
kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla
bildirilir.
6- Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı
hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya
aşırı bir masraf gerekmediği takdirde, cihazlar ve aparatların onarım
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isteyebilir.
7- Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri

8- Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve

aparatlarda bulunan ayıplardan haberdar olduğunu belirtmezse veya
haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
9- Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10- Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya çizilirse
garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks,

e-posta, iadeli taahhütlü

mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık
halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü
içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
18- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

11cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti
kapsamı dışındadır.
12- Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı
temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
13- Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek
hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası
yaptırabilir.
14- Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan
hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya
ithalatçı

tarafından

belirlenen

garanti

süresi

içerisinde

altı

defa

arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçıüreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel

15- Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan

indirimi talep edebilir.

arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.

19- Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya

16- Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı
rantisi kapsamındadır.
17-

Cihazlar

ve aparatların

garanti

süresi

içerisinde arızalanması

durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir
süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,

tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
20-

Garanti

belgesi,

garanti

süresi

boyunca

tarafından

Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onarım ve değişimleri
ücreti karşılığında yapılacaktır.

bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birine
bildirim tarihinden itibaren başlar.

müşteri

saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez.

BU ÜRÜN 2 YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDADIR

