
شرایطضمانتنامه

مواردیکهشاملگارانتیوخدماتپسازفروشنمیگردد

ایـن ضمانـت نامـه به مدت 5 سـال از تاریخ خریـد دارای .  
می باشـد. اعتبار 

جهـت اسـتفاده از خدمـات گارانتـی ارائـه بـرگ ضمانـت .  
نامـه ضـروری می باشـد.

هزینـه حمـل محصـول معیـوب به مرکـز خدمـات  پس از .  
خریـدار  عهـده  بـر  تعویـض،  یـا  تعمیـر  فـروش جهـت 

می باشـد. محصـول 

هـر نـوع دسـتکاری، خدشـه یـا کنـده شـدن برچسـب .  
سـریال، هولوگـرام و مشـخصات محصول  یا آسـیب برگ 

نامه ضمانـت 
هـر گونـه خرابـی در اثـر انبـارش غیـر اصولی و نادرسـت.  
نصب محصول در مکان های غیراسـتاندارد یا موارد  خارج .  

از اسـتانداردهای تعیین شـده در دسـتور العمل اسـتفاده.
و .   ولتـاژ  )تـوان،  الکتریکـی  مشـخصات  تناسـب  عـدم 

نیـروگاه تجهیـزات  سـایر  بـا  محصـول  جریـان( 
نصب و راه اندازی نادرست محصول، توسط افراد فاقد صالحیت. 5

شرایطگارانتی
گارانتـی محصـول پـس از تشـخیص و تاییـد کارشناسـان .  

ایـن شـرکت انجـام خواهـد گرفت.

رفـع عیب محصـول بر عهـده مرکز خدمات .  
پس از فروش این شـرکت می باشـد.

نامـه، . 5 ضمانـت  ایـن  از  منـدی  بهـره  جهـت 
خریدار باید شـماره سـریال محصول را به سـامانه 

ارسـال نمایـد.  پیامکـی 000609000  

در صـورت تعویض محصـول، مدت زمان باقی مانـده از گارانتی .  
بـه محصول جایگزین شـده انتقـال می یابد.

عدم توجه به دستور العمل  استفاده و نکات ایمنی محصول. 6
صدمـات ناشـی از ضربـه، سـقوط، حمـل ونقـل، تمـاس یـا نفـوذ مـواد .  

شـیمیایی، آتـش و حـرارت زیاد، گرد و غبار شـدید، نوسـانات شـبکه برق، رعد 
و بـرق و حـوادث طبیعـی

اســـتهالک تدریجی محصول از قبیل سایش و رنگ رفتگی.  
ج . 9 خرابـی ناشـی از بهره بـرداری غیـر اصولی از نرم افـزار و سـخت افزارهای خار

از پیشـنهادات این شرکت.
*توجـه: افـراد دارای صالحیـت، پیمانـکاران مـورد تاییـد شـرکت های توزیـع 

نیـروی بـرق می باشـد.



ــت  ــن ضمان ــتفاده از ای ــت اس ــی جه ــدار گرام خری
ــروش ،  ــس از ف ــات پ ــورداری از خدم ــه و برخ نام
لطفــا شــماره ســریال اینورتــر را بــه ســامانه پیامکــی 

ــد. ــال نمائی 3000609000 ارس

نوع و مدل اینورتر

شماره سریال

تاریخ تولید

تاریخ شروع گارانتی

مهر و امضا محل تولید

ســال5
ضمـانـت

5 Y

EARS  GUARANTEE
5 YEARS GUARANTEE

مـــه نتنا مضما فر
گروهمحصوالتاینورترهایخورشــیدیآرکا

ــووات    ــاز -3 و 5 کیل ــک ف ــای ت اینورتره
اینورترهــای ســه فــاز - 5 ، 10 و 16 کیلووات   
اینورترهــای ســه فــاز - 20 و 25 کیلــووات   
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عضو شرکت های زیر مجموعه هلدینگ گلنور صدرا


