
 

 التليفوانت احملمولةالضوابط والشروط الرئيسية الواجب توافرها يف شهادة ضمان 

 :فرتة الضمان 

 .شهور 6األكسسوارات امللحقة لشراء املسجل ابلفاتورة الضريبية، وضمان من اتريخ شهادة الضمان او اتريخ ا االقل على مدة ضمان اجلهاز سنة -

  :سياسة االستبدال 

ودون  أسباب ةبدون وجود أي عيب أو إبداء أي احملددة يف فاتورة الشراءقيمته النقدية  اسرتدادمع اسرتجاعه  أو)بدون مقابل( حيق للمستهلك استبدال اجلهاز احملمول  -
 يومآ من اتريخ الشراء على ان يكون اجلهاز حبالته االصلية مبا يف ذلك التعبئة والتغليف.١٤حتمل أي نفقات خالل 

 

اجلهاز أو كان  (اعطال السوفت وير اخلاصة بنظام التشغيل والتطبيقات املثبتة مبعرفة الشركة املصنعةمبا يف ذلك )اجلهاز يف حالة وجود أي عيب ابجلهاز يؤثر على أداء  -
قيمته  اسرتدادمع اسرتجاعه أو )بدون مقابل( استبدال اجلهاز جبهاز أخر جديد بكل مشتمالته يوم من اتريخ الشراء  30يف خالل حيق للمستهلك  غري مطابق للمواصفات،

 .سبوع من اتريخ جلوء املستهلك للوكيل أو للشركة املصنعة أو مراكز صيانتهماملستهلك خالل أ علىدون أي تكلفه اضافيه  احملددة يف فاتورة الشراء النقدية
 

  التليفوانت احملمول خالل فرتة الضمان:ضوابط وشروط صيانة أجهزة 

 او)بدون مقابل( أبخر جديد جبميع مشتمالته اجلهاز الل فرتة الضمان يتم استبدال خلجهاز أكثر من مرتني لاألداء الوظيفي  إذا تكرر ذات العطل الذي يؤثر على .1
  اسرتجاع اجلهاز مع اسرتداد قيمته احملددة يف فاتورة الشراء.

حالة بقاء اجلهاز يف الصيانة ملده أكثر  يف جديد جبميع مشتمالته مع استكمال فرتة الضمان األصلية وبدون مقابل أو اسرتداد قيمته األصليةيتم استبدال اجلهاز أبخر  .2
  .الالزمة لإلصالح الغياراالصالح أو لعدم توافر قطع  تعذربسبب سواء  يوم 21من 

 يوم. 90استبدال اجلهاز ابخر جديد يتم استكمال فرتة الضمان حبد ادين  تحاالمجيع يف  .3

 .أكربانتهاء فرتة الضمان ايهما  حىتاإلصالح او  انتهاء من اتريخ أشهر 6يف حاله استبدال قطعة غيار اثناء فرتة الضمان تكون فرتة الضمان لقطعة الغيار املستبدلة  .4

 بنظام التشغيل والتطبيقات املثبتة مبعرفة الشركة املصنعة.يشمل الضمان اعطال السوفت وير اخلاصة  .5

كمل اجلهاز فرتة الضمان املتبقية على ان ستلجهاز خالل فرتة الضمان يتم استبدال اجلزء التالف بتكلفه يتحملها العميل وياملستهلك ل مسوء استخداثبوت يف حالة  .6
 اإلصالح او حىت انتهاء فرتة الضمان ايهما أكرب. انتهاء أشهر من اتريخ  6كون فرتة ضمان قطعة الغيار املستبدلة ت

 جيب علي العميل االحتفاظ بفاتورة الشراء الضريبية طوال فرتة الضمان . .7

 الضمان األعطال الناجتة عن: لال يشم  

 والكسور. العايل، السوائلالتيار الكهريب  املفرطة،درجات احلرارة  البلل،الرطوبة املفرطة أو  االستخدام،سوء اشكال شكل من  أليتعرض اجلهاز  .1

 .حماولة فتح اجلهاز او إصالحه او تعديل نظام التشغيل خارج مركز الصيانة املعتمد .2

 إزالة أو تغيري الرقم املسلسل للجهاز وملحقاته أو أي تعديل أو كشط يف شهادة الضمان. .3

 إكسسوارات أو ملحقات غري أصلية.استخدام  .4

 بعد انتهاء فرتة الضمان: ةضوابط وشروط صيانة أجهزة التليفوانت احملمول 

ويف  ،بعد انتهاء فرتة الضمان ها املستخدم ملدة ال تقل عن عامنيبتكلفه يتحمل على الشركة املصنعة ووكيلها املعتمد توفري قطع الغيار اخلاصة ابألجهزة املبيعةجيب  -
 .لعميل تكلفة قطعة الغيار التالفةخر جديد بعد حتمل اأباجلهاز  ليوم من اتريخ دخول اجلهاز ايل الصيانة يتم استبدا 30حالة عدم توفر قطعة الغيار يف مده أقصاها 

 .اإلصالحانتهاء أشهر من اتريخ  6تكون فرتة ضمان قطعة الغيار املستبدلة  ،صالحوىف حال اإل

 



 عنوان اجلهاز )القرية أو  ١٥٥مركز خدمة اجلمهور على رقم  ابجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت صالاالتلضمان يرجى خالف حول أي شرط من شروط شهادة ا يف حالة وجود
 info@ntra.gov.eg ( أو على الربيد اإللكرتوينB4طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي, اجليزة, مبين  ۲۸الذكية, ك 
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