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SATICI FİRMANIN
Unvanı :
Adres :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarihi ve No :
İmza / Kaşe :İmza / Kaşe :

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : Avrasya Elektronik Dan.İth.Paz.Ltd.Şti.
Adres : Müeyyetzade Mah. Arşın Sok. No:4/A
Karaköy Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon : +90 212 243 8 444
Telefaks: +90 212 243 8 466
wwwww.avrasyaelektronik.com.tr

TEKNİK SERVİS ve GARANTİ

Ünvanı : Smart Teknolojik Ürünler Paz.Tic.A.ş
Adres : Güvercintepe Mah. Gül Sok. No:82/A
Başakşehir / İSTANBUL
Telefon : +90 212 243 8 755
Cep : +90 539 773 1 904
wwwww.smartteknolojik.com
www.citymate.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

• Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile Gyoor markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl 
Gyroor garantisindedir.
• Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız Gyroor yetkili satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
• Garanti işlemleri, ancak Gyroor’nun onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir.
Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacaklarımüdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.
TTamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza 
veya firmamıza cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar.
• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. 
Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servis atölyelerimizde veya üretim tesisimizde yapılabilir.
• Cihazın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,
• 1 (Bir)• 1 (Bir) Ay içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu cihazdan yararlanamamanın 
süreklilik kazanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Yetkili servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız,
Bölge temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisi ile birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
(Darbeden dolayı hasar alması ve sıvı teması hariç)
• Şarj• Şarj Adaptörü garanti kapsamı dahilinde değildir. Ürün ile ilgili arıza durumunda gönderim Kargo Ücretleri (Geliş ve Gidiş) masrafları Tüketiciye aittir. 
Ürün satın aldığınız tarih itibari ile İlk 1 Ay içindeki arıza durumunda kargo masrafları Firmamıza aittir.


