
 

 Smart Deviceآیین نامه فروشندگان 
 

 :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   :ع شكایت ــمرج

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

 ، ر محل فعاليت بايدد بده صدورت كتبدي بده ا د         روز د 51تعليق در كار ، بسته بودن موقت بيش از   هر گونه جابجايي ، ترك فعاليت

 .اتحاديه رسانده شود

         عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده ، حراج ، تخفيف باالتر از عرف بازار بايدد بده صدورت كتبدي بده ا د   اتحاديده                   

 . تخلف محسوب خواهد شد رسانده شود و مجوز كتبي از اتحاديه اخذ گردد در غير اينصورت بعنوان

 خريد  ، حمل ، نگهداری ، عرضه و فروش هر گونه كاالی خارجي بدون اسناد مثبته ممنو  بوده و قاچاق محسوب مي گردد                           

 .و با متخلفين برابر مفاد قانوني برخورد خواهد شد

1- Smart Device   چیست؟ 
كه به صورت كامل با كليه متعلقات و ملزومات موجود در بسته بندی كارخانه ای مورد نياز كه ( كيفي)به هر نو  دستگاه كامپيوتری قابل حمل 

 . مي گويند  Smart Deviceتوانايي استفاده از سيستم عامل های متعارف را داشته باشد 

 كیست؟   Smart Deviceفروشنده  -2
 . مي باشندلوازم جانبي آن از اتحاديه  ته خرده فروشي كامپيوتر وكساني كه دارای پروانه كسب در رس كليه

 :گارانتي -3
به خريدار به صورت مستند با كارت   Smart Deviceمشخص كه پس از تحويل  عبارت است از ضمانت انجام خدمات معين در مدت زمان

 . شرايط مندرج در كارت به خريدار ارائه مي گردد ضمانت مجموعه خدمات پس از فروش مربو ه

 :  Smart Deviceنحوه اطالع رساني فروشندگان  -4
 . در صورت ارائه ليست قيمت دستگاه  از ناحيه فروشندگان به خريداران بايستي موجودی كاال در موسسه با ليست قيمت يكسان باشد( 5-4
 . ه در ليست قيمت الزاميستقيد تاريخ اعتبار و مشخصات كامل دستگا( 2-4
 . ليست قيمت بايستي دارای نام فروشگاه، شماره تلفن و آدرس كامل باشد( 3-4
 . سود بدون احتساب گارانتي مي باشند% 7كليه فروشندگان دستگاه ملزم به رعايت ضريب حداكثر ( 4-4

 : به خریدار دستگاه نحوه تحویل  -5
ف به تست كامل در حضور خريدار مي باشند مگر اينكه به درخواست خريدار و تأييد كتبي اين موضو  فروشنده دستگاه  در هنگام تحويل موظ

 . از  رف وی دستگاه بصورت پلمپ تحويل گردد
 . در صورتيكه دستگاه به صورت پلمپ تحويل خريدار گردد مسئوليت كليه عيوب دستگاه به عهده خريدار مي باشد

 . ری و نرم افزاری به  ور كامل در فاكتور فروش مي باشدسخت افزا ده موظف به درج  مشخصاتفروشن
در مورد دستگاه ها  با گارانتي  خدا  مد ك تداريخ منددرج در كدارت      . ارائه كارت گارانتي دستگاه به خريدار با تأييديه كتبي الزامي مي باشد

 گارانتي مي باشد
ان و نصب نرم افزارهای متعارف به عهده فروشنده مي باشد و در صورت تمايدل  ا    رساني جهت تهيه ديسک های ريكاوری و نسخه پشتيب

  .خريدار جهت تهيه ديسک ها و نصب نرم افزار فوق هزينه آن به عهده ايشان مي باشد
از ارسال به تحويل دستگاه  بايستي به صورت حضوری صورت گيرد در غير اينصورت بنا به درخواست كتبي خريدار مسئوليت كليه عيوب ناشي 

 . عهده خريدار مي باشد
 



 

 

 :  Smart Deviceشرایط گارانتي  -6
آئدين نامده    3و 2و 5فروشندگان در صورتي كه تمايل به گارانتي كردن دستگاه فروخته شده توسط خودشان را داشته باشند بايستي شرايط بند 

 . خدمات گارانتي را داشته باشند
ز فروش به عهده شركت گارانتي كننده  بق آدرس و مشخصات مندرج در كارت گدارانتي بدوده و درمدورد    مسئوليت گارانتي و خدمات پس ا -

 .دستگاه های فروخته شده در نقاط مختلف كشور مسئوليت گارانتي به عهده شركت گارانتي كننده و ارسال به عهده خريدار مي باشد
روز كاری پس از تحويل دسدتگاه توسدط خريددار بده مركزگدارانتي       33ده حداكثر زمان پاسخگويي و انجام خدمات توسط مراكز گارانتي كنن -

بدديهي اسدت در صدورت اعد م     . كننده بوده و بيشتر از اين مدت  مراكز گارانتي كننده موظف به تحويل دستگاه جايگزين به خريدار مي باشد
روز كاری خريدار مشمول هزينه های انبار داری  33گاه اصلي پس از مركز گارانتي كننده به خريدار و عدم مراجعه وی برای تحويل گرفتن دست

 . شده كه  بق تعرفه اتحاديه از صاحب دستگاه اخذ مي گردد
معادل سخت افزاری دستگاه اصلي بدون در نظر گرفتن مدل و مارك توسط مركز گارانتي كننده به % 13دستگاه جايگزين بايستي حداكثر تا  -

 . جايگزين به عهده شخص خريدار مي باشد دستگاهقابل ذكر است كه مسئوليت حفظ و نگهداری . شودخريدار تحويل داده 
 .به خريدار يكسال مي باشد  دستگاهمدت زمان گارانتي از تاريخ تحويل  -
 . نرم افزار  شامل گارانتي نمي باشد -

 .شامل گارانتي نمي باشد مگر در مواردی كه در ضمانت نامه قيد شده باشد  ODDبا ری و  شارژر ،  -
 . محاسبه مي گردد ن مارك تعويض و اخت ف قيمت دستگاه يا قطعه غير قابل تعمير به شرط دارا بودن كاالی مشابه با هما -

 : شرایطي كه دستگاه از گارانتي خارج مي شود -7
اسدتفاده   –نوسانات الكتريكي  –تحت فشار قرار گرفتن دستگاه  –مواد شيميائي  –حرارت  -نفوذ مايعات –هر گونه صدمات ناشي از ضربه  -

شود و به  ور كلدي عددم اسدتفاده      دستگاهاز لوازم جانبي غير استاندارد و همچنين ايجاد شرايط غير استاندارد حمل و نقل كه باعث صدمه به 
  .دستگاهصحيح از 

 . باعث مخدوش شدن برچسب گارانتي يا سريال دستگاه شود هر گونه دستكاری كه -
  .در هر دستگا بر اساس استاندارد مراكز گارانتي شده مي باشد LCDيا  LEDجهت تعويض پيكسل سوخته  تعداد -
 . فقدان يا مخدوش شدن كارت گارانتي -
 . باز شدن بدنه دستگاه به هر دليل-
ويروس ها و سيستم عامل غير منطبق كه منجر به ايراد سخت برنامه از بانک های غيرمجاز و متفرقه و  و عيوب ناشي از نرم افزارهایايراد  -

 . افزاری مي گردد

 : مواردی كه باید در كارت گارانتي رعایت گردد -8
 .تاريخ شرو  و اتمام گارانتي -
 .سريال و يا سرويس تگ -
 .مدل دستگاه -
 .امضاء و مهر مركز گارانتي باشدكارت گارانتي بايستي ممهور به  -
 . كارت گارانتي بايستي دارای آدرس و شماره تلفن واحد گارانتي كننده باشد -
 . در پشت گارانتي درج گردد(  بق آئين نامه)مواردی كه باعث نقض گارانتي مي گردد  -

 
 


