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اعتبار خواهد داشت. بنای مدت اعتبار گارانتی، تاریخ مندرج بر  سال 10و خدمات پس از فروش آن به مدت  سال 2برای  شرکت گارانتی -

تعهدی نسبت به گارانتی و ارائه خدمات پس از  گونههیچروی فرم گارانتی ممهور است. در صورت مفقود شدن این برگه گارانتی، شرکت 

 فروش نخواهد داشت.

 صورتبهافزار سیستم را در زمان گارانتی افزار و سختهای ذاتی نرمکلیه موارد و اقدامات مربوط به مشکالت و عیب شودمیشرکت متعهد  -

 در شرکت، انجام دهد. شدهفیتعر هایتعرفهن و در بازه زمانی خدمات پس از فروش بر اساس رایگا

به، سقوط و زمین خوردن دستگاه، نشت آب و مواد شیمیایی به درون سیستم، نفوذ خدمات گارانتی به عیوب ناشی از نوسانات برق، ضر -

 .گیردنمیشدید، آتش یا حرارت زیاد و وقوع حوادث طبیعی تعلق  گردوغبار

 هستند. نتی، فاقد گاراآیندمیاز دستگاه و عوامل ناسازگار و مخالف استاندارد به وجود  غیرمتخصصعیوبی که به علت استفاده غلط افراد  -

، فاقد آیندمیو مخالف استاندارد به وجود  غیر سازگارهایی که از اتصال غلط و یا ارتباط با سایز تجهیزات و لوازم جانبی صدمات یا خرابی -

 گارانتی هستند.

 مخدوش شدن برچسب الصاقی بر روی دستگاه موجب ابطال گارانتی خواهد شد. -

 یا سرویس دستگاه توسط افراد غیرمجاز، دستگاه از گارانتی ساقط خواهد شد. تعمیردر صورت  -

بر  (یستمس افزارنرمبه جزء و دیگر اجزای کیس ) دیسک سخت، بوردیکگارانتی اقالم مرتبط با کامپیوتر سیستم مانند مانیتور، ماوس،  -

هد خوا هاشرکتآن  هایسیاست باگارانتی این اقالم منطبق  یدهسیسرونحوه  و زمانمدت. لذا باشدمی هاآن کنندهپخشعهده سازنده یا 

 بود.

. لذا اگر در هنگام باشدمیبر عهده کاربر دستگاه  (Objectives یعدسهای شیئی میکروسکوپی )عدسیای مسئولیت پاک کردن دوره -

 نخواهد داشت. هاآنبال تعمیر یا تعویض وارد شود، شرکت نگرش رایانه پویا تعهدی در ق ایصدمه هاآنهای شیئی به پاک کردن عدسی

ابل در مق (هاآن مربوط به های اسکن شده و اطالعاتالمتعهدی در قبال محافظت از اطالعات سیستم ) گونههیچشرکت نگرش رایانه پویا  -

از  یریجهت جلوگ شودمی توصیهکامپیوتر ندارد. لذا  (دیسک سختدیسک )هارد افزاریسختها، بدافزارها، باج افزارها و مشکالت ویروس

های پشتیبان تهیه نسخه شدهیآورجمعهای مهیا شده در سیستم، از اطالعات افزارنرمبا استفاده از  ایدوره صورتبهمشکلی،  هرگونهبروز 

 شود.

مبتنی بر خروجی سیستم،  اخذشدههای پزشکی ها و تصمیمها، گزارشتعهد مادی یا معنوی در خصوص صحت تشخیص گونههیچشرکت  -

 ی پزشک مسئول یا کاربر سیستم است.لذا مسئولیت هرگونه تشخیص و روند پزشکی متعاقباً بر عهدهندارد. 

 ی خریدار است.بر عهده متخصص شرکت رفت و برگشت ،اقامت ، هزینهشدهنصبدر صورت نیاز به انجام خدمات در محل  -
 .شودمیمفاد مندرج در این صفحه توسط شرکت نگرش رایانه پویا تضمین 
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