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خـدمـات پـس از خـریــد

انتـخاب الکــتــرونیــک



ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

را نتظاراتشاناروز تعویض یا عودت وجه محصول از زمان تحویل به مصرف کنندگان عزیز این امکان را می دهد تا هر زمان از این دوره که احساس کنند محصول30ضمانت 
.  برآورده نمی کند حق عودت وجه یا تعویض آن با محصول دیگر محفوظ می گردد

.دستگاه نباید توسط مصرف کننده دچار آسیب شده باشد. 4
. اطالعات روی محصول نباید مخدوش شده باشد. 5
ده در صورت درخواست عودت محصول آکبند بسته بندی محصول نباید آسیب دی. 6

.باشد

:توجهقابلنکات
روزه از تاریخ تحویل مالک محاسبه است و  ارائه اصل فاکتور فروش، 30بازه . 1

. الزامی است
.  ثبت سفارش و فروش اشتباه شامل این طرح نمی شود. 2
.  امکان عودت وجه برای خرید اقساطی امکانپذیر نیست. 3

قیدوشرطبدونوجهعودتیامحصولتعویضماهیک-۱
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

.  رددمابهالتفاوتتغییرمدلمحصولبراساسقیمتدربکارخانهمحاسبهمیگ. 10
(.تغییرمدلدرشرایطنادرودرصورتعدموجودعینمحصولمقدوراست)

لعودتوجهبراساسقیمتفاکتورفروشمصرفکنندهانجاممیشودوارائهاص. 11
.فاکتورفروشالزامیاست

.ازمبلغفاکتورفروشکسرمیگردد( پرداختشده)مبلغجشنواره. 12

:توجهقابلنکات
علقاتدرفرآیندتعویضبیقیدوشرط،محصولبایددربستهبندیوبههمراهمت. 7

.عودتگردد
مجازبازکردنبستهبندی،نصبوراهاندازیدستگاهبایدتوسطسرویسکار. 8

.  شرکتانتخابالکترونیکانجامشدهباشد
هزینهحملونقلعودتمحصول،درصورتدرخواستمصرفکننده،بهعهده. 9

.  ایشاناست

قیدوشرطبدونوجهعودتیامحصولتعویضماهیک(قبلصفحهازادامه)
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

. در صورتیکه محصول نصب شده طی دوره سه ماهه اول دچار خرابی ذاتی شود حق تعویض یا عودت وجه برای مصرف کننده محفوظ است
.  خرابی ذاتی به عیوبی اطالق می گردد که خود یا پتانسیل آن عیب ناشی از فرآیند تولید یا عملیات لجستیک باشد

ز شرکت بازکردن بسته بندی، نصب و راه اندازی دستگاه باید توسط سرویسکار مجا. 3
.  انتخاب الکترونیک انجام شده باشد

رکت کلیه هزینه های نقل و انتقال دستگاه در صورت تایید خرابی ذاتی به عهده ش. 4
. انتخاب الکترونیک است

:توجهقابلنکات
.می گرددمحاسبهمحصولنصبتاریخازماهه3بازه.1
.اشدبشدهآسیبدچارمصرف کنندهنادرستاستفادهبدلیلنبایددستگاه.2

سه ماه تعویض رایگان محصول از زمان نصب در صورت بروز خرابی-۲

3



ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

2ه مدت ضمانت محصوالت شوینده شامل دوره ضمانت بیشتری نسبت بدرایویا دیجیتال اینورتر ضمانت قطعات خاص مثل کمپرسور محصوالت برودتی و موتورهای دایرکت 
.ساله دستگاه می شود

ماه برای این 124مدت زمان ضمانت قطعات خاص با نصب برچسب هولوگرام تا . 3
.قطعات مشخص شده است

:توجهقابلنکات
ر ماه ضمانت کمپرسور به عنوان تعهد پایه همه محصوالت برودتی د60حداقل . 1

.همه برندها به مصرف کننده داده شده است
هزینه های جانبی اجرت، ایاب و ذهاب و موارد مصرفی حاصل از تعویض این . 2

.قطعات به عهده شرکت انتخاب الکترونیک است

درایو یا دیجیتال اینورترماه ضمانت کمپرسور محصوالت برودتی و موتورهای دایرکت ۱۲۴تا 3-۶۰
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

گاه استفاده ه باشد از دستاشتتعهد مادام العمر تامین قطعات محصوالت گروه انتخاب به مصرف کنندگان این فرصت را می دهد تا زمانی که امکان تعمیر برای محصول وجود د
.  در صورت عدم تامین قطعه یا عدم تعمیر محصول فرصت تعویض محصول با محصوالت موجود به همراه تسهیالت خرید برای مصرف کننده محفوظ است. نمایند

.استآمدهمرتبطنامهآییندرمحصولارزشسقف.3
.دمی گرداعالممصرف کنندهبهروزفروشطرح هایاساسبرشدهارائهتسهیالت.4

:توجهقابلنکات
.افت قیمت محصول در دوره گارانتی محاسبه نمی گردد. 1
از % 1در دوره خارج از گارانتی به ازای هر ماه کارکرد محصول از زمان نصب، . 2

. قیمت روز دستگاه کسر می شود

محصوالتمادام العمرتعویضتسهیالتیاپشتیبانیارائه-۴
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

.تروز هفته حتی روزهای تعطیل تعهدی است که شرکت انتخاب الکترونیک در قبال اعتماد مصرف کنندگان برای خود ایجاد کرده اس7ساعته و مراجعه در  24پاسخگویی 

ننده هماهنگی و قرار مالقات طی همان روز توسط نزدیکترین تکنسین با مصرف ک. 2
.انجام می شود

میل خدمات گارانتی در همه ساعات شبانه روز هیچ هزینه اضافی به مصرف کننده تح. 3
.نمی کند

:توجهقابلنکات
با امکان پاسخگویی به تماس همزمان مشتریان از 1699رقمی رایگان 4شماره . 1

. سراسر ایران آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان است

روزشبانهساعت۲۴وهفتهروز۷درخدماتارائه-۵
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

یشنهاد سرویسکار به جهت اثبات خوش قولی زمان های خالی را به مصرف کننده پ. زمان قرار مالقات برای انجام خدمت در اولین ساعات روز توسط سرویسکار تعیین می شود
.داده و ایشان بهترین انتخاب را انجام می دهد

ایگزین در صورتیکه درفرآیند تعمیر مصرف کننده نتواند از محصول خود یا محصول ج. 4
.استفاده نماید با تخصیص گارانتی اضافه به محصول جبران خسارت می گردد

ماه 1( عدم استفاده مطلوب)روز ششم به بعد، روز خرابی محصول از به ازای هر . 5
گارانتی به ازای هر روز تأخیر در رفع مشکل به مدت زمان گارانتی محصول اضافه

.می شود

:توجهقابلنکات
.امکان پذیر است( صبح، عصر یا شب)شیفت 3انتخاب خدمت در . 1
ماه گارانتی اضافه به ازای هر 1جبران خسارت تاخیر در مراجعه هماهنگ شده . 2

.روز تاخیر است
اجعه تا پایان روز مر ( در توافق با مصرف کننده)مالک محاسبه انحراف از روز مقرر . 3

ماه گارانتی به مدت زمان دوره گارانتی 1محاسبه می شود و به ازای هر روز تأخیر، 
.اضافه می گردد

(می شوداعطامشتریانبهرایگانگارانتیماهیکتاخیرروزهرازایبه)هنگامبهخدماتارائهتضمین-۶
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

ان تفاوت ضمناً موجب می گردد مصرف کنندگ. هدف از این طرح ایجاد اعتماد و اطمینان از خدمات تعمیری است که مصرف کنندگان از شرکت انتخاب الکترونیک دریافت می کنند
.  ارائه خدمت از شرکت های معتبر را حس کنند

.ماه از زمان پایان عملیات آخرین خدمت محاسبه می گردد6بازه . 4
ر ضمانت تعمیرات و قطعات، به قطعات مرتبط با آخرین تعمیر اختصاص می یابد و ه. 5

.گونه خرابی شامل ضمانت نمی گردد
.باشدشدهدرخواست1699طریقازوالکترونیکانتخابشرکتکانالازبایدتعمیرات.6

:نکات قابل توجه
نندگان تمامی خدمات تعمیری که از طریق شرکت انتخاب الکترونیک به مصرف ک. 1

.ارائه می گردد دارای ضمانت کیفیت تعمیر است
.خرابی مجدد نباید در اثر استفاده نامتعارف از محصول ایجاد شده باشد. 2
هزینه های جانبی اجرت، ایاب و ذهاب و موارد مصرفی حاصل از تعویض این . 3

.قطعات به عهده شرکت انتخاب الکترونیک است

(غیرگارانتی)تعمیرضمانتماهشش-۷
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ENTEKHAB ELECTRONIC

Brand Department

تعهدات

می تواند نیاز نی هدف از اجرای این طرح،  افزایش رضایت مشتریانی است که خرابی محصول مانع استفاده مطلوب از لوازم خانگی ایشان شده و تحویل محصول اما
.مصرف کننده را طی دوره تعمیرات یا مدت زمان تعویض محصول فراهم نماید

.دمحصول امانی جایگزین محصولی است که حداقل نیازهای مشتری را پاسخگو باش. 2
تخاب نصب و راه اندازی و جابجایی محصول جایگزین به صورت رایگان توسط شرکت ان. 3

.الکترونیک انجام می شود

:توجهقابلنکات
پیشنهاد محصول جایگزین به مصرف کنندگانی داده می شود که طی دوره. 1

تفاده به علت تعمیر یا عدم کارایی محصول امکان اس( بیش از یک روز)کوتاه مدت 
.مطلوب از محصول خود را ندارند

محصوالتتعویضوتعمیرهنگامجایگزینمحصولتحویل-۸
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این سند محرمانه است و برای استفاده داخلی تهیه شده است 

1401بهار  


