ISM GARANTİ ŞARTLARI VE UYGULAMASI
Bu sınırlı garanti koşulları ISM tarafından tedarik edilen minibarları kapsamaktadır. Bu
kapsam, Garanti süresi boyunca normal kullanım şartları altında malzeme veya işçilikten
kaynaklanan hasarlar için geçerlidir. Garanti koşulları ISM tarafından belirlenen normal
kullanım şartları altındaki arızalı parçaların tamir edilmesi veya değiştirilmesi ile sınırlıdır ve
söküm, kurulum ve nakliyeyi kapsamamaktadır.
Aksi belirtilmedikçe; bu garanti koşulları dışında kalan devredilen,satılabilen garanti dahil
açıkça belirtilen veya belirtilmeyen tüm durumlar garanti kapsamı dışındadır.
ISM tarafından tedarik edilen tüm minibarlar fatura tarihinden itibaren 24 ay boyunca
garanti altındadır. Bu 24 aylık süreçte; herhangi bir kalite problemi ile karşılaşılması
durumunda, müşteri üreticiye problemin detaylarını içeren yazılı bir açıklama yapmakla
yükümlüdür. Arızalı ürünün seri numarası ve arızalı parçanın fotoğrafı müşteri tarafından
sunulmalıdır. ISM kalite kontrol departmanı arızanın sebebini analiz etmekle ve ISM ‘de arızalı
minibarları onarmak için gerekli yedek parçaları bedelsiz olarak temin etmek ile yükümlüdür.
Bedelsiz Yedek parçaların gönderimi sırasında oluşan navlun ISM tarafından karşılanacaktır.
Satış sonrası hizmet ücreti ve işçilik masraflarından ISM sorumlu olmayacaktır.
Müşteri dilerse 24 ay garanti süresi yerine; toplam fatura tutarı üzerinden %2 bedelsiz
yedek parçayı ürünleri ile gönderilmesini tercih edebilir.
Aşağıda belirtilen sebeplerden doğan arızalar garanti kapsamına girmemektedir:







Tüm kullanıcı hataları
ISM tarafından onaylanmayan aksesuar, ek parçalar veya yedek parçaların kullanımı
Eğer satış sonrası hizmette işçilik hatası oluşmuşsa
Eğer Minibarın kurulumu ve kullanımı ISM tarafından belirtildiği gibi yapılmamışsa
Eğer Arıza ISM‘ye bildirilmeden önce Herhangi bir teknik işlem gerçekleştirildiyse
Eğer herhangi bir parça ISM nin bilgisi dışında değiştirildiyse

Aksi ISM tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe; Garanti süresi ISM tarafından fatura
tarihinden itibaren 24 ay geçerli olacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın; garanti
koşulları sadece müşteri ve ISM arasında belirtilen süre kadar geçerli olcaktır ve bu süre
boyunca müşteri tüm yasal yükümlülüklerini zamanında ISM’ye bildirmekle sorumludur.
Garanti süresi ve koşulları hakkında; eğer garanti sona ermiş veya fesh edilmiş ise müşteri
alıcısına bilgilendirmek ile yükümlü olacaktır.
Bu sınırlı garanti koşulları altında ISM; herhangi bir kısıtlama olmaksızın kar kayıpları,
iş fırsatı kayıpları ve marka ünvanını da kapsayan, ekonomik olmayan zararlar dahil herhangi
bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.
Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız en kısa sürede bizimle iletişime geçiniz. Tüm
garanti talepleri ISM minibar ihracat departmanına sales@ismas.com.tr ‘ye mail yoluyla veya
+902362334233 aranarak bildirilmelidir.

