
RANTECHشهادة ضمان 

بتجهيز و بيع قطع الغيار تحت إسم  .AYZ Yedek Parça Pazarlama Ltd. Ştiم شركة و, تق AYZ Yedek Parça Pazarlama Ltd. Ştiالمسجلة لشركة  RANTECHتعود ملكية ماركة 

RANTECH  شهر من تاريخ الفاتورة, و سيشار إلسم الشركة   12و تعطي الزبائن ضمان على القطع لمدةAYZ Yedek Parça Pazarlama Ltd. Şti  في هذا الضمان إختصارا بإسم

AYZ Yedek Parça 

األطراف و حدود الضمان -1

من قطع  AYZ Yedek Parçaتغطي هذه الشهادة القطع التي يتم بيعها من شركة  

و تقتصر على البضاعة الجديدة. و ال  RANTECHغيار الشاحنات  تحت إسم 

تغطي أي نوع من قطع الشاحنات المستعملة أو التي ال تحمل مواصفات القطع 

 AYZ Yedekاألصلية. توجب هذه الشهادة أن تكون القطع مباعة من طرف شركة 

Parça .  بموجب هذه الشهادة يتم التنسيق بين شركةAYZ Yedek Parça  و بين

  AYZيالبضاعة المرسلة. األطراف في هذا اإلتفاق هم شركة  ةالمشتري و الخاص

Yedek Parça المرسلة.   اتورةو الشركة المذكورة في الف 

مدة الضمان  -2

تاريخ إصدارالفاتورة الخاصة بالبضاعة.  شهرا من 12مدة الضمان هي 

شهر ال تدخل في نطاق الضمان و ال  12القطع التي مضى على فاتورتها أكثر من 

ا خدمة م قسمينظر في طلب الضمان ، يتم النظر في المشاكل الخاصة بالجودة من 

 بعد البيع و يتم إعالم مندوب المبيعات بالنتيجة. 

المشاكل المتعلقة بالشحن -3

يجب ان يتم التدقيق على البضاعة أثناء إستالمها و إعالم الشركة بالخسائر المترتبه 

عن الشحن مع الصور. يجب على الشركة المستلمة للبضاعة كتابة تقرير أثناء 

يجب إرسال التقرير مع الصور بالميل إلى المسؤول كما التسليم بالنسبة لألضرار. 

عن المبيعات. بالنسبة لألضرار الخاصة بالشحن يجب أن يتم اإلعالم عنها إلى 

 يوم من تاريخ إستالم البضاعة.   15خالل  AYZ Yedek Parçaشركة 

المشاكل التي ال تغطيها شهادة الضمان -4

a- ناء عمل القطعة.التأكل و التشويه الناتج من اإلحتكاك أث

b- أو دةالشدي الحرارة مثل والبيئية الطبيعية العوامل عن الناجمة تالتآكال 
  القارس، البرد

c- او صحيحة، غير اوإعدادات خاطئة، الصيانة عن الناتجة المشاكل 
 .الخاطئ التركيب

d- مأهلين غير أشخاص عند القطع بتركيب القيام عن الناتجة المشاكل

e- بدون القطع إستخدام أو خطأ زيوت أنواع بأستخدام المتعلقة المشاكل 
 . زيت بدون هاإستخدام أو كافي زيت

f-  المشاكل الناتجة عن األخطاء الشائعة في التركيب مثل عدم إستخدام
أو إستخدام موانع زيت سيئة او عدم  صحيحةاآلالت و األدوات ال

  .إستخدامها

g-  .المشاكل المتعلقة باألوزان الزائدة عن ما تبينه الشركة المنتجة للشاحنة

h- نة غيرحالمشاكل المتعلقة بتركيب القطع في غير موقعها او في شا 
 مناسبة. 

i- شاحنة و على الالقطع التي يتم تركيبها بعد التعديل المشاكل المتعلقة ب
 تغير طبيعتها. 

j- ق الوعرة. التأكل الناتج عن إستخدامات في الطر

تقديم الشكوىكيفية  -5

بالكامل مع الشرح عن الخطأ و تعزيزة  العمالء شكوى نموذجيجب ان يتم تعبئة 
(. يجب  ) إن وجدالفنية  التقاريربالصوة و تقرير الشركة المسؤولة عن التصليح مع 

 .أيام من تاريخ وقوع المشكلة 3أن يتم إرسال النموذج مع الصور خالل 

تقييم الشكاوي -6

 AYZ Yedekفي شركة  ما بعد البيعيتم تقييم الشكاوي من طرف قسم ما خدمة 

Parça ،قد يتطلب البحث في أمر الشكوى طلب صور او فيديو أو عينة من القطع .

 7يجب على المشتري تقديم أو إرسال ما يتم طلبه من صور او فيديو او عينه خالل 
 ايام على أقصى حد. 

اثناء تقييم الشكوى  بعين اإلعتبار التي يجب اخذها النقاط 6.1

a-  يجب المحافظة على القطع المتعلقة بالشكوى في ظروف مناسبة إلى
 إنتهاء فترة التدقيق. 

b-  ال يتم التصرف أو التخلص من القطع بدون أخذ الموافقة من شركة

AYZ Yedek Parça  إذا تم إعادة القطع بدون موافقة شركة .AYZ 

Yedek Parça   إعادة القطع إلى سيتم رفض إستالم القطع و سيتم
 .  مع تحميلهم كافة المصاريف المتعلقة بالشحن و الجمارك طرفهم

c-  أي تغير أو تعديل على القطع أثناء تقييم الشكوي على القطع سيجعل

 AYZ Yedek Parçaاق الضمان و ال يتم تحمل شركة طالقطع خارج ن

 أي مصروف تابع لهذا التغير.  

الشكوى اختتام  -7

a-  دون المقابل بقبول الشكوى يتم إرسال قطع ببعد اإلنتهاء من التقييم و
أو طلب إعادة القطع الموجودة ، في حالة طلب اإلعادة سيتم دفع  قيمة

 .AYZ Yedek Parçaكافة التكليف النقل من طرف 

b-  في حالة عدم الموافقة على الشكوى ألي سبب ال يتم طلب أي شيئ وإذا
ل و جمارك.  أرسال المشترى القطع سيتحمل كافة المصاريف من نق
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