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شهادة ضمان الـمنتج

Miraco

نضمن هذا الـمنتج ضد كافة عيوب الصناعة فى حاله األستخدام والصيانة الطبيعية للمنتج ،
وتكون مدة الضمان سنتني على الـمنتج بداية من تاريخ تركيب وتشغيل الـمنتج أو بحد أقصى ستة وعشرون شهرا ً
من تاريخ صرف املنتج من املصنع ( أيهما أقرب ) مع توفير قطع الغيار لـمدة ثالث سنوات تالية مجانا فى حالة االصالح.

شروط الضمان :

* يتم تركيب وتشغيل الـمنتج بـمعرفة شركة ميراكو أو أحد موزعيها الـمعتمدين وفقا ً للمواصفات والتعليمات الفنية
الـموضحة فى كتالوجات التركيب والتشغيل الـمرفقة مع الـمنتج عند توريده من الـمصنع.
* يشترط لسريان الضمان أن يتم أستكمال بيانات شهادة الضمان  ،و تقدمي فاتورة شراء ضريبية معتمدة ط ٌبقأ للقانون ،
و في حالة عدم تقديـم فاتورة الشراء الضريبيه املعتمدة  ،يكون الضمان ساري ابتدءا من تاريخ صرف الـجهاز من الـمصنع.
* في حالة التركيب بـمعرفة العميل يسرى الضمان على قطع الغيار فقط فى حالة وجود عيب صناعه  ،و يتم تـحميل العميل
تكلفة الكشف والفحص واالنتقاالت.
* خالل ضمان السنتني االولى فقط تقوم ميراكو أو أحد موزعيها الـمعتمدين الذى قام بالتركيب بإصالح أو استبدال أى جزء
من الـمنتج مجانا ً عندما يثبت بالفحص أنه يشتمل على عيب فى الصناعة.
* ضمان السنتني االولى فقط يكون شامال تكلفة قطع الغيار وأعمال الكشف والفحص واإلنتقال للمندوب أو الفنى القائم
بهذه األعمال باإلضافة إلى مصاريف نقل اجلهاز بغرض اإلصالح من مقر املشترى إلى مركز خدمة الضمان وإعادته بعد اإلصالح.
* خالل ضمان السنه االولى فقط إذا تكرر نفس العطل الذى يؤثر فى جودة األداء الوظيفى للمنتج أكثر من مرتني متتاليتني
يتم استبدال الـمنتج ( وحدة داخلية أو خارجية أو وصله الفريون حسب نوع العطل ) بأخر جديد وبدون مقابل.
* أبتدأءأ من السنة الثالثة  :يتحمل العميل تكلفة الكشف واالنتقال ملندوب مركز اخلدمة  ,وكذلك تكلفة نقل املنتج بغرض
األصالح أو الفحص أذا لزم األمر من مقر املشتري ملركز اخلدمة وأعادتة  ,وكذلك تكلفة الفريون .
* خالل مدة ضمان املنتج تقوم ميراكو أو أحد موزعيها املعتمدين الذى قام بالتركيب بتنفيذ أعمال االصيانه أو اإلصالح فى
خالل  10أيام حد أقصى من تاريخ إبالغ املشترى بطلب صيانة أو إصالح.

يعـتبر الضمان الغيا ً فى الـحاالت التالية :

 .1األضرار الناجتة عن ارتفاع أو انخفاض اجلهد الكهربي  ،أو التوصيالت الكهربائية بني املصدر الكهربائى ومفتاح تشغيل جهاز
التكييف ( توصيالت كهربائية خاطئة  -عيوب فى األسالك الكهربائية  -عيوب املصدر الكهربائى ) والتى قد تؤدى إلى حدوث حريق.
 .2األضرار الناجتة من سوء االستخدام ( اإلهمال – احلمل الزائد – عدم تنظيف فالتر الهواء –عدم اإللتزام بتعليمات التشغيل
الـموضحة فى كتالوج التشغيل املرفق مع املنتج .
 .3األضرار الناتـجة عن حوادث الطقس (سوء األحوال اجلوية – عواصف البرد – العواصف الرملية –
البرق – الفيضانات – األمطار احلمضية – أى تساقط من اجلو  ...... -الخ )
 .4األضرار الناجتة من نقل خاطئ للمنتج تـم بـمعرفة الـمشترى.
مراقبة اجلودة
 .5األضرار الناجتة من أى تعديل خاطئ على املنتج تـم بـمعرفة الـمشترى.
 .6األضرار الناجتة من أعمال تركيب أو خدمة وصيانة أو أصالح خاطئة متت بـمعرفة الـمشترى.
بالـمصنع
 .7األضرار الناجتة من إعادة تركيب املنتج مبعرفة املشترى فى مكان آخر جديد غير مكان التركيب األصلى
الذى مت مبعرفة ميراكو أو أحد موزعيها املعتمدين.
 .8فقد شهادة الضمان أو فاتورة الشراء الضريبية ,أو أى شطب أو كشط بهما.
توقيع ...........................................
 .9األضرار الناجتة عن تأكل الكويالت و اللحامات نتيجة وجود أبخرة وغازات تؤثر علي املنتج
( التركيب بجوار محطات الصرف الصحي – املصارف – مصانع االسمنت – مصانع الكيماويات  ..... ،الخ )
 .10التركيب الغير أمن للمنتج بطريقة غير متوافقة مع اإلرشادات أو املعايير الفنية أو معايير األمان ااخلاصة بالتركيب
والـمذكوره بكتالوج التركيب الـمرفق مع الـمنتج .
 .11األضرار الناجتة عن سوء أعمال التركيب  ،والـمخالفة لألصول والـمواصفات الفنية الـمذكوره بكتالوج التركيب املرفق مع املنتج .
 .12تغيير او كشط الرقم املسلسل اخلاص باملنتج أو أحد مكونات املنتج.

ميراكو

مسئولية الـمشترى :

• التوصيالت الكهربائية بني الـمصدر الكهربائى ومفتاح تشغيل جهاز التكييف.
• التأكد من القيام بخدمات الصيانة الدورية من خالل ميراكو او أحد موزعيها املعتمدين خالل فترة سريان الضمان.
• التأكد من تسجيل جميع بيانات املشترى وتاريخ التركيب وبيانات املوزع القائم بالتركيب فى شهاده الضمان والكوبون املوجود
أسفل شهاده الضمان  ،ثم يتم فصل الكوبون وأعطائه للموزع املعتمد الذى قام بعمليه البيع والتركيب.
• االحتفاظ بشهادة الضمان وفاتورة الشراء الضريبية إلستخدامهما عند املطالبة بأعمال الصيانة أو اإلصالح جلهاز التكييف عن
طريق ميراكو أو أحد موزعيها املعتمدين خالل فترة ضمان املنتج.
• اإلحتفاظ بكارت متابعة خدمة الضمان إلستخدامه عند إجراء أية عمليات صيانة أو إصالح جلهاز التكييف تتم عن طريق ميراكو
أو أحد موزعيها املعتمدين خالل فترة ضمان املنتج.
• بعد إنتهاء فترة ضمان املنتج التى توفرها ميراكو أو أحد موزعيها املعتمدين فإننا نوصى بعمل عقد صيانة دورية للمنتج من خالل
ميراكو أو املوزع املعتمد الذى قام بعملية البيع والتركيب.
مالحظة :الرقم املسلسل لشهاده الضمان هو الرقم املسلسل للمنتج.
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كارت متابعة خدمة الضمان
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مركز الـخدمة الرئيسى :
الكيلو  28طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -أبو رواش  -جيزة
تليفون  )202( 35366666 :فاكس )202( 3536688 :
مسلسل

تاريخ الزيارة

العطل  /الـصيانة

مالحظة :
* يجب اإلحتفاظ بكارت متابعة خدمة الضمان إلستخدامه عند إجراء أية عمليات صيانة أو إصالح
لـجهاز التكييف تتم عن طريق ميراكو أو أحد موزعيها الـمعتمديــن خـــالل فترة ضمان الـمنتج.

القائم
باإلصالح  /بالصيانة

