
מדיניות שירות לאחר המכירה
. השקענו כל מאמץ כדי לשרת אותך כמיטב יכולתנוMedigoods-simcareתודה שבחרתם מצלמה 

כדי לספק לך חוויה ללא רבב.
 המטרה שלנו היא לפתור את בעיות ההזמנה שלך בצורה יעילה וחסכונית, עם מינימלי טרחה על קצה

שלך. התנאים וההגבלות הבאים יעזרו לך להבין טוב יותר את לאחר המכירה.

יות ר� ח� א�
מכשיר ראשי

  ימים) מיום הרכישה (להלן מתייחסים לחשבונית תאריך או תאריך קבלה365אחריות זו היא שנה אחת (
.medigoods), חל על כל המכשירים העיקריים שנמכרו על ידי medigoodsשהונפקו על ידי 

אביזרים
  יום) מיום הרכישה חל על מטען, כבל נתונים ואביזרים אחרים שנמכרים180 חודשים (6אחריות זו היא 

.medigoodsעל ידי 

האחריות אינה מכסה:
מוצר או אביזרים חרגו מהאחריות או לא הצליחו לספק חשבונית או קבלה תקפים

רכישת מוצר זה
PCBנזק עקב שימוש לרעה של המפעיל כולל עירוי מים, פגיעה פיזית, השחיקה 

כל באגים במערכת כגון מסך מהבהב, לא מסוגל להפעיל, מערכת יציבה פועל עקב
ROMלא מהבהב / שדרוג מערכת על ידי אופרטורים 

להוריד את הציוד או חלקים מתכלים אחרים 
תקלה או נזק של המוצר הנגרם כתוצאה מתיקון, פירוק או תיקון בלתי מורשים

medigoodsשינוי על ידי כל צד שאינו 
קצר של הסוללה או לחתוך את כבל הנתונים על ידי פעולה מכוונת

, מסך מגע שבור או לאבדLCD (כולל) רע פיקסל נקודה על מסך 3פחות מ 
פונקצ=י>ה

יף ל� ח� ת�

 (פריטים מותאמים אישית לא נכללו) עםhereinoveהחלפת חינם זמין עבור פריטים 
הבעיה המקורית איכות בתוך חודש מרכישת יום.

Medigoods מלאי נוסף של מוצרים לתמוך תחליף אחריות ב1% ישמור 
 מלאי נוסף יהיה1%. זה medigoods מלאי נוסף שייך 1%סוף מפיץ. הנכס של 

 יחידות או יותר.100שנשלחו יחד עם צו המעקב. מונח זה חל על 

תחזוקה

תיקון חינם זמין עבור פריטים פגמים תפקודית שלהם בתוך אחריות. במקרה כזה
עלות המשלוח תיווצר משני הצדדים.

 יציע תחזוקה תוך שלהmedigoodsעבור תקלה הנגרמת על ידי שימוש לא נכון בתוך אחריות, 
עלות חומרית נוספת תיוולד על ידי קונים. במקרה כזה עלות המשלוח תיוולד על ידי

קונים.
 עשוי לגבות תשלום עבור תיקון. במקרה כזה משלוחmedigoodsעבור תקלה העולה על אחריות, 

העלות תיוולד על ידי קונים.
 *Medigoods.שומרת לעצמה את הזכות של ההחלטה הסופית על הפרשנות 


