
 

 

 

 آیین نامه فروشندگان ماشینهای اداری 

 

 :تعاریف و قوانین عام 

  .صنف رايانه و ماشينهای اداری كميسيون فني اتحاديه :كمیسیون مربوطه 

 .اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :دورــع صـمرج

 .پروانه كسب از اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :ي ـوز صنفــمج

 .صنف رايانه و ماشينهای اداریكميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه   :شكایت ع ــمرج

 هر گونه استفاده از تراكتهای تبليغاتي و تبلغ در جرايد قبل از عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از اتحاديه مي باشد . 

 ، روز در محل فعاليت بايد به صورت كتبي به اطالع  51تعليق در كار ، بسته بودن موقت بيش از   هر گونه جابجايي ، ترك فعاليت

 .رسانده شود اتحاديه

  عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده ، حراج ، تخفيف باالتر از عرف بازار بايد به صورت كتبي به اطالع اتحاديه                  

 . عنوان تخلف محسوب خواهد شدو مجوز كتبي از اتحاديه اخذ گردد در غير اينصورت ب رسانده شود

 منوع بوده و قاچاق محسوب مي گرددخريد  ، حمل ، نگهداری ، عرضه و فروش هر گونه كاالی خارجي بدون اسناد مثبته م                           

 .و با متخلفين برابر مفاد قانوني برخورد خواهد شد

 :   تعریف ماشینهای اداری -1

                     ،  ، نقطه يابي ، چاپ ، كنترل ماشين آالتي كه كاربرد دفتری و اداری دارند اعم از برقي و دستي كه جهت محاسباتكليه دستگاه ها و 
 . و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند به انضمام مواد مصرفي و خدماتي آنها بشرح مندرج در شرح شغلي اتحاديه نظارت و كنترل هويت

 :  فروشنده ماشینهای اداریتعریف  -2

 . كليه اشخاصي كه دارای پروانه كسب در رسته خرده فروشي ماشين و لوازم اداری از اتحاديه ذيربط باشند

 :  شرایط و نحوه فروش ماشینهای اداری -3

 .ارائه كارت ضمانتتحويل دستگاه به مشتری توسط نيروی متخصص و تفهيم نحوه خدمات دوره گارانتي و  -5
                                 ( راه اندازی به مفهوم آماده سازی جهت بهره برداری مصرف كننده است) راه اندازی و آموزش دستگاه به مشتری  -2

و پس از تست صحيح و سالم تحويل   هدكه بايستي فروشنده در زمان تحويل و محل فروش دستگاه را به طور كامل به روئيت خريدار رسان
 .يدار نمايدخر
و قيمت به ( سريال -مدل  –نام ) درج كامل مشخصات كاال  ،، شماره ، آدرس ، تلفن فروشنده  ارائه صورتحساب به مشتری با قيد تاريخ -3

 .، همچنين ممهور نمودن صورتحساب و اخذ رسيد از مشتری از وظايف فروشنده است مشخصات خريدار همراه باريز كليه اجناس 

ر صورتي كه به درخواست كتبي مشتری دستگاه به صورت پلمپ تحويل ايشان گردد، مسئوليت كليه عيوب احتمالي به عهده د :1تبصره 
 . خريدار مي باشد

هر گونه عيوب عارض شده بعد از راه اندازی و تحويل سالم دستگاه به مشتری مشمول قواعد گارانتي مركز خدمات دهنده كاال  :2تبصره 
 . مربوطه مي باشد

 : يـارانتـگ

گارانتي عبارت است از ضمانت دستگاه در يک دوره  مشخص برابر شناسنامه دستگاه توسط مركز خدمات پس از فروش آن طبق ضوابط 
 .مندرج در كارت ضمانت

 . گارانتي كاالهايي كه توسط شركت مرجع نمايندگي ارائه مي گردد -5

 . فروشنده موظف به ارائه گارانتي مطابق با گارانتي شركت مرجع نمايندگي مي باشد:  1تبصره

  :مواردی كه باید در كارت گارانتي رعایت گردد 
 (سريال  –مدل  –مارك  –نوع ) قيد مشخصات دستگاه مورد گارانتي  – 5
 (و احياناً كنتور ) قيد تاريخ شروع و اتمام گارانتي  – 2
 .كارت گارانتي بايد ممهور به مهر مركز ارائه دهنده گارانتي باشد – 3



 

 
 
 
 
 
 .كارت گارانتي بايد دارای آدرس و شماره تلفن واحد گارانتي باشد – 4
 .توضيح شفاف موارد گارانتي و موارد غير گارانتي و موارد نقض گارانتي – 1

 .اتحاديه مي باشد يان خريدار و فروشنده كميسيون هایشكايات و در واقع حكم مدر هر صورت مسئول حل اختالف و رسيدگي به  :تبصره 
ين نامه مراكز خدمات پس از فروش كاال صالحيت فني آنها ندارند مگر در مواردی كه برابر آيفروشندگان صالحيت ضمانت كردن دستگاه را 

 .احراز و پروانه مربوطه را دريافت نمايند


