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ا  مطابق بکه    شرکت صنایع روشنایی آرمان نورافروز رفسنجانکارکرد صحیح کلیه محصوالت  

توسط اشخاص ذیصالح    ده ومحصوالت قید گردی  بردارینصب و بهره  دستورالعمل  موارد مندرج در

مونتاژ و  تولید،  در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از مواد اولیه، طراحی،    ،نصب گردیده است 

در    حاضر  نامه  بندی حسب تشخیص کارشناس فنی آرمان نورافروز و با رعایت شرایط ضمانتبسته

درج شده روی   ضمانت زمان به مدت تولید ریختااز  رافیایی کشور جمهوری اسالمی ایرانغمحدوده ج

 توسط این شرکت تضمین میگردد.   ،محصوالت

 محصول و روی کاال درج گردیده است. آن  در کاتالوگ اختصاصی  برای هر محصول  ضمانت    مدتِ •

ها، توقف کار و داراییحمل و نقل،  تخلیه و بارگیری،    باالبر،  ،محصوالت  باز و بستن  هایهزینه •

هزینه های ناشی  ، مراجعه کارشناس یا تعمیرکار به محل مشتری، ایاب و ذهاب آسیب به اموال 

 باشد. مرتبط بر عهده مشتری می  ایهو سایر هزینه  عالیم ترافیکیاز  

، در صورت عدم مشمول  مشتریو قطعات به    عمیر شده یا تعویض شدهی تکاالارسال  هزینه   •

 باشد. شدن ضمانت حسب تشخیص کارشناس آرمان نورافروز، برعهده مشتری می

  صورت احراز شرایط ضمانت بنا به تشخیص آرمان نورافروز، مشکل مشتری از طریق مراجعه در  •

یا کارخانه   دفاتر فروشبه  توسط مشتری کاالارسال ، به محل مشتری کارشناس آرمان نورافروز

برطرف میگردد و درصورتیکه امکان تعمیر یا   ،و ارسال به مشتری آرمان نورافروز یا تامین قطعه

به مشتری    کاالبا مدل مشابه آن جایگزین یا قیمت فاکتور شده    کاالمهیا نباشد،    کاال تعویض  

 باشد. گردد. تشخیص موارد فوق بر عهده آرمان نورافروز میمسترد می

احراز شرایط ضمانت،    کاالیر  در صورت تعم  • از  ادامه    ضمانت  مدت زمان باقیمانده  پس  مالک 

ردید در  گمعیوب با همان نوع یا مدل مشابه آن جایگزین  کاالی تیکه صور و در ضمانت میباشد

 باشد. می  مالک  ، جدید  کاالی  ضمانت  این حالت مدتِ

 

 

 

 گردد: گیرد یا ابطال میکه ضمانت به آنها تعلق نمی  مواردی

  نگهداری،   نکات فنی، ایمنی و شرایط مندرج در دستور العملشرایط کاربری،  عدم رعایت   •

 گردد. موجب ابطال این ضمانت می  چراغبرداری  نصب و بهره

شکستگی و  های الکتریکی، صاعقه،  های ناشی از نوسانات شبکه برق یا شوککلیه خرابی •

های  خرابیمشخصات فنی، و   ضمانتمخدوش شدن برچسب  دیدگی چراغ و قطعات،ضرب

و انبارش    و رطوبت محیطیدمای کارکرد  محدوده  ناشی از عدم رعایت شرایط الکتریکی،  

  شوند. از شمول این ضمانت خارج می   برداریدستورالعمل نصب و بهره   درمطابق موارد مندرج  

 Surgeاستفاده از تابلو برق جداگانه برای شبکه روشنایی شامل تجهیزات کنترل ولتاژ و  

Protection Device(SPD)    پیشنهاد میگردد. و سایر موارد حفاظتی 

هرگونه دستکاری در چراغ از قبیل باز و بستن اجزاء و قطعات، تعمیر قطعات یا تغییر در  •

 کند. چراغ را از شمول این ضمانت خارج می  ،ساختار چراغ و غیره

بر عهده  آرمان نورافروز،  هرگونه خرابی ناشی از حمل و نقل چراغ خارج از محدوده کارخانه   •

 شود. میباشد و مشمول این ضمانت نمی  مشتری

ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل جنگ و بالیای طبیعی و غیره مشمول این    هایخرابی •

 باشد. ضمانت نمی

زمان   • از مدت  نورافروز   دفاتر فروشتوسط  ضمانت  دریافت چراغ خارج  آرمان    یا کارخانه 

های مرتبط بر  و در صورت درخواست مشتری جهت تعمیر، هزینه  باشدنمی  ضمانتمشمول  

 عهده مشتری میباشد. 

روی برچسب کاال را به واحد خدمات پس از    BATCH  مارهش  الی معیوبقبل از ارسال کا •

   فروش آرمان نورافروز ارسال نمایید.
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