
This warranty card is valid for 18 months from purchase / installation date & valid invoice under
following terms.

This warranty card covers spare parts, repair charges & fair amount but does not include body &
accessories.

Installer fare amount and installation charges are free for 40” and lager than 40”.
Also smaller than 40” installation charges are not free.

Wall and ceiling-mounted installation charges is not free.

Services provided by this warranty are only available at Goldiran authorized service centers in IRAN.

A ) If hologram or content of the warranty card is in any way illegible or damaged.
B ) Prior installation or repair by unauthorized centers or persons.
C ) Damages due to hitting and breaking, transportation, water and moisture leakage inside the set,
     chemical material, power failure, defects caused due to connecting to external devices.
D ) Not suitable enviromental situations such as high temperatures or dusty place, natural causes and lightning.
E ) Defects due to using substandard accessories, using product in wrong way, instructions nonconformity
      that mentioned in ower manual.
F ) Body, remote control, battery, speakers, cables, Wi-Fi USB dongle, adaptor and other tools and
      accessiries.
G ) Software installation, software replacement or change of operating system such as Root, Custom ROM...
      which has damaged the device by detection of Goldiran technical experts.

This warranty card does not apply to the following cases :

Dear Customer, The warranry time can be extended. For more information please consult with Goldiran 
Customer Information Center 021-84733 or refer to website : www.goldiran.ir (Customer Service).

مشترى گرامى، مدت ضمانت قابل تمدید مى باشد. کسب اطاعات بیشتر از طریق تماس با مرکز اطالع رسانى و خدمات مشتریان
www.goldiran.ir گلدیران 84733-021 یا مراجعه به وب سایت                                (بخش خدمات و پشتیبانى) امکان پذیر خواهد بود.

S-CS-46
Ver 01

این ضمانت نامه با رعایت مفاد زیر به مدت 18 ماه از تاریخ خرید / نصب همراه با فاکتور خرید معتبر است.

هزینه نصب و ایاب و ذهاب ( محدوده شهرى ) مطابق جدول زیر مى باشد :

موارد ضمانت شده تنها شامل ارائه خدمات رایگان براى تعمیر یا تعویض قطعات و ایاب و ذهاب ( محدوده شهرى ) تعمیرکاران
مجاز گلدیران مى باشد و هزینه هاى مربوط به بدنه، لوازم جانبى و مصرفى را شامل نمى شود.

نصب دیوارى و سقفى رایگان نمى باشد.

خدمات رایگان این ضمانت نامه منحصرا در نمایندگى هاى مجاز شرکت گلدیران در ایران ارائه مى گردد.

مواردى که مشمول این ضمانت نامه نمى باشد :

Terms and Conditions of Warranty Card

صفحات نمایشگر 40 اینچ و باالتر

صفحات نمایشگر  پایین تر از 40 اینچ

نصب رایگانایاب ذهاب رایگان تکنسینمحصول

شرایط و مدت اعتبار ضمــانت نامه

Replaced parts in out of warranty time will be covered as warranty for another 3 months period after
replacement. However, other parts are only covered within the validity of this warranty card.

Any illegal copying, reproduction or abuse of the Goldiran logo or this warranty card will be legally
prosecuted.
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الف) در صورتیکه هولوگرام، لیبل مدل و سریال دستگاه یا ضمانت نامه به هر دلیل مخدوش، ناقص یا ناخوانا باشد.
ب   ) دستگاه قبال توسط افراد غیر مجاز نصب، تعمیر یا دستکارى شده باشد.

ج   ) صدمات ناشى از ضربه و شکستگى، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و رطوبت، مواد شیمیایى، نوسانات برق، صدمات ناشى از
        سایر دستگاه ها یا دستگاه هاى جانبى متصل شده.

د   ) شرایط محیطى نامناسب مانند دماى نامناسب و گرد و غبار شدید، رعد و برق و حوادث طبیعى.
ه    ) عیوب ناشى از استفاده لوازم جانبى غیر استاندارد، استفاده ناصحیح از دستگاه در مواردى خارج از استانداردهاى تعیین

        شده براى دستگاه، عدم رعایت دستورالعمل هاى مندرج در دفترچه راهنماى دستگاه.
و    ) بدنه، دستگاه کنترل از راه دور، باطرى، بلندگوها، کابلها، دانگل اینترنت بیسیم، آداپتور و سایر وسایل و تجهیزات جانبى.
ز    ) هرگونه نصب نرم افزار- تغییرات نرم افزارى و یا تغییر سیستم عامل از قبیل Custom ROM ،Root و ... که به تشخیص

        کارشناسان فنى شرکت مشتریان گلدیران سبب آسیب رساندن به دستگاه شده باشد.

هرگونه کپى، تکثیر غیر مجاز و سوء اسـتفاده از این ضمانت نامه و آرم گلدیران تحت پیگرد قانونى قرار خواهد گرفت.
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در صورت ایراد کاال در خارج دوره گارانـتى، کاال در قبال قطعه تعویض شده بمدت 3 ماه ضمانت مى گردد و سایر قطعات
همچنان طبق مفاد ضمانت نامه تحت پوشش ضمانت خواهند بود.



شماره کارت :

از حسن انتخاب شما جهت خرید محصوالت جى پالس متشکریم. 
با داشتن این کارت ضمانت از خدمات معتبر این شرکت بهره مند خواهید شد.

CARD NO :

Thank you for buying                 products.

This card will grant you a reliable warranty service.

Dear buyers; due to non-issuance of the replica, please be careful about maintaining this warranty card.

خریدار محترم؛ بدلیل عدم صدور المثنى، لطفا تا تاریـخ انـقضاء در حفظ و نگهدارى این ضمانت نامه دقت فرمائید.

تلویزیون

Customer`s Name :

Address & Tel No. :

Purchase Date      :

نام کامل خریدار :

نشانى و تلفن خریدار :

تاریخ خرید :

Model  :

Serial No. :

Production Date    :

مدل :

شماره سریال :

تاریخ تولید محصـول :

مهر و امضاءنام و کد نمایندگىنام و کد تکنسینتاریخ نصب / تعمیر

Notice: Warranty is void if �elds below are not �lled by authorized sevice center.

توجه: به منـظور ارائه خدمات بهتر، ثبت مشخصات زیر الزامیـست و اعـتبار این ضمانت نامه منوط به تکمیل آن توسـط نماینـدگى

مجاز مى باشد.

ضمــانـت نـامـه

Hologram

محل برچسب

مدل، شماره سریال و تاریخ تولید محصول

Warranty Card

www.goldiran.ir 

مرکز ارتباط مشتریان (24ساعته)

بخش خدمات و پشتیبانى
021 - 84733

 


