
 

 ةكفالة محدود
.2019/  8/  10 السبتتاريخ آخر تعديل: 

بق على الطابعات ثالثية األبعاد الجديدة هذه كفالة محدودة تنط

ومن نوع  Creality CR10s Pro والمجددة من نوع

Creality CR20 Pro  ("المنتج") التي تم بيعها من قبل شركة

") أو أحد 3D I/Oاألردن للطابعات ثالثية األبعاد ذ.م.م. ("شرق 

 ممثليها المعتمدين.

 الكفالةوتغطية  مدة
وتوافق المنتج مع  خلو المنتج من عيوب التصنيع 3D I/Oضمن ت

ثني عشر إلمدة  نعالمص� قبل  المواصفات التقنية المنشورة من

باستثناء ، ءالشرا بفاتورة موضح هو كمامن تاريخ الشراء  اشهرً 

من تاريخ الشراء كما هو  مْجَمع المنفث فمدة كفالته ثالثة شهور

 .موضح بفاتورة الشراء

 المطالبة بالكفالة
أحد  أو 3D I/Oبليغ ) ت1(صحيحة يجب  الكفالةلتكون مطالبة 

يتم إثباتها أن ) و2، (الكفالةقبل انتهاء مدة  المعتمدين ممثليها

المستخدم النهايئ أن تكون صادرة عن ) و3، (األصليةبفاتورة الشراء 

 أو أحد ممثليها 3D I/Oاألول كما هو موضح بفاتورة الشراء من 

 لمنتج بحالته األصلية.لأن يكون الرقم التسلسلي و) 4، (المعتمدين

 االستثناءات 
 وال تشمل ما يلي:على هذه الكفالة ال تنطبق 

مادة وسطح الطباعة و المنفثات ومنها المستهلك •

كرة وقارئ بطاقة طقم األدوات و  الطباعة وبطاقة الذا

كرة و   ، وحامل مادة الطباعة.USBسلك االتصال الذا

أي عطب وعطل ناتجين عن االستعمال الخاطئ أو عن  •

التركيب الخاطئ أو عن استعمال مواد طباعة غير 

 .مدعومة أو عن أعمال صيانة غير صحيحة

 ن عن أخطاء المستخدم. ناتجي لأي عطب وعط •

عطل ناتجين عن تشغيل المنتج يف بيئة غير وأي عطب  •

 البيئة المحددة يف دليل المستخدم.

أي عطب وعطل ناتجين عن تعرض المنتج للرطوبة أو  •

 الغرق أو الحريق.

أي عطب أو عطل ناتجين عن سوء تغذية المنتج بالطاقة  •

 الكهربائية.

 وأطع غيار رديئة طل ناتجين عن استعمال قعأي عطب و •

 طباعة رديئة. مواد استعمال

ة أحداث خارجظروف قاهرة و طل ناتجين عنععطب و أي •

حروب والثورات واإلضرابات ومنها ال 3D I/O سيطرة عن

 .والجريمة والكوارث الطبيعية

ليست مسؤولة عن أي اضرار مباشرة وغير  3D I/Oويف أي حالة، 

 ر الناتجة عنه.سائلخاو مباشرة ومنها العطل

 المختصة والمحكمة به المعمول القانون

أي و المملكة األردنية الهاشميةتخضع هذه الكفالة حصرًا لقانون 

 شمال خالف ناتج عن هذه الكفالة يقدم حصرًا لمحكمة بداية

 ان، األردن.، يف عم� انعم� 
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