الضماواث
ٚجت عهٗ انًٕسد أٌ ٚمذو ضًبَب نهًسزٓهك عُذ الزُبءِ نًُزٕج أٔ سهعخ أٔ خذيخٔ .1يٍ خالل ْزا انضًبٌ ٚزحًم
انًٕسد انًسإٔنٛخ ف ٙحبنخ ظٕٓس عٕٛة انًطبثمخ أٔ انعٕٛة انخفٛخ ...انخٚٔ .زعٓذ انًٕسد نهًسزٓهك ثًمزضٗ ْزا
انضًبٌ ثبسزشجبع انًُزٕج أٔ انسهعخ أٔ انخذيخ انًعٛجخ .
الضمان فُه حماَت للمستهلك:
رٕجذ أشكبل يخزهفخ يٍ انضًبٌ:
الضمان القاوىوٍ ْٕ :انضًبٌ انز٘ ٚزحًم يٍ خالنّ انًٕسد انعٕٛة ٔانعٕٛة انخفٛخ نهشٙء انًجٛع ٔانز٘ ٚطجك
ف ٙجًٛع انحبالد.
الضمان التعاقذٌ :كم ضًبٌ ٚضبف ئنٗ انضًبٌ انمبََٕ ٙنعٕٛة انشٙء انًجٛع انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚمزشحّ انًٕسد
عهٗ انًسزٓهكٚ .جت عهٗ انًٕسد أٌ ٚحذد ثكم دلخ يذح َٔطبق ٔششٔط انضًبٌ انًزكٕس .ال ٚجٕص نهًٕسد ،أٌ
ٚمزشح ضًبَّ انزعبلذ٘ عهٗ انًسزٓهك دٌٔ اإلشبسح ثٕضٕح ئنٗ انضًبٌ انمبََٕ .ٙكًب ٚجت عه ّٛأٌ ٚزحًم
يظبسٚف انُمم أٔ اإلسسبل انًزشرجخ عٍ رُفٛز انضًبٌ انزعبلذ٘.
الخذمت بعذ البُع :رزًٛض عٍ انضًبٌ انمبََٕ ٔ ٙانضًبٌ انزعبلذ٘ ،ئٌ الزضٗ انحبل .ئرا أثشو ف ٙشأٌ انخذيخ ثعذ
انجٛع عمذ يسزممٔ ،جت عهٗ انًٕسد أٌ ٚج ٍٛكزبثخ ٔثٕضٕح حمٕق انًسزٓهكٔ ،عُذ االلزضبء ،األسعبس انٕاجت
أداؤْب عٍ انخذيبد انًمذيخٚٔ .حذد انعمذ جًٛع انخذيبد انزٚ ٙهزضو يٕسد انسهعخ أٔ انخذيخ ثزمذًٓٚب سٕاء أكبٌ
رنك ثعٕع أو ثبنًجبٌ ( رسهٛى انسهعخ أٔ انًُزٕج انًجٛع ثبنًُبصل ٔانظٛبَخ ٔانزشكٛت ٔانزجشٚت ٔاإلطالح).
ما َتضمه الضمان التعاقذٌ؟
ٚجت أٌ ٚحذد ْزا انضًبٌ االضبف ٙنهضًبٌ انمبََٕ:ٙ
 انضًبٌ انمبََٕٙ؛
 انًذح؛
َ طبق انضًبٌ؛
1
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 ششٔط انضًبٌ؛
 يظبسٚف انُمم أٔ االسسبل انًزشرجخ عٍ رُفٛز انضًبٌ انزعبلذ٘.
دور الخذمت بعذ البُع
ٚحذد انعمذ:
 جًٛع انخذيبد انزٚ ٙهزضو ثزمذًٓٚب يٕسد سهعخ أٔ يُزٕج سٕاء أكبٌ رنك ثعٕع أو ثبنًجبٌ ٔالسًٛب:
 oرسهٛى انسهعخ أٔ انًُزٕج انًجٛع ثبنًُبصل؛
o

انظٛبَخ؛

o

انزشكٛت؛

 oانزجشٚت ٔاإلطالح.
 عهٗ انًٕسد أٌ ٚج ٍٛكزبثخ حمٕق انًسزٓهكٔ ،عُذ االلزضبء ،األسعبس انٕاجت أداؤْب عٍ انخذيبد
انًمذيخ.
الضمان القاوىوٍ و الذعىي القضائُت :
ٚجت أٌ رشفع كم دعٕٖ َبشئخ عٍ انعٕٛة انًٕججخ نهضًبٌ أٔ عٍ خهٕ انًجٛع يٍ انظفبد انًٕعٕد ثٓب فٙ
اٜجبل اٜرٛخٔ ،ئال سمطذ :
-

ثبنُسجخ ئنٗ انعمبساد ،خالل سُز ٍٛثعذ انزسهٛى؛

-

ثبنُسجخ ئنٗ األشٛبء انًُمٕنخ خالل سُخ ثعذ انزسهٛى؛

ٔال ًٚكٍ رمظٛش ْزِ اٜجبل ثبرفبق انًزعبلذ.ٍٚ
َجب تىفُر المعلىماث الالزمت بىثائق الضمان:
ٚجت أٌ ٚكٌٕ انضًبٌ انزعبلذ٘ أٔ انخذيخ ثعذ انجٛع يحم يحشس ٚزضًٍ ثٕضٕح حمٕق انًسزٓهكٚٔ .شٛش
ثٕضٕح ئنٗ حمٕق انًسزٓهك انًزشرجخ عٍ انضًبٌ انمبََٕٚ .ٙجت أٌ ٚشٛش انى حشس ثبإلضبفخ ئنٗ رنك ،ئنٗ :
 -1اسى أٔ رسًٛخ ٔعُٕاٌ انًٕسد ؛
ٔ -2طف انسهعخ أٔ انخذيخ يحم انضًبٌ انزعبلذ٘ أٔ انخذيخ ثعذ انجٛع أٔ ًْب يعب؛
 -3انزضايبد انشخض انًٕسد ف ٙحبنخ ثجٕد عٛت ؛
 -4انًسطشح انالصو ئرجبعٓب نهحظٕل عهٗ رُفٛز انضًبٌ انزعبلذ٘ ٔكزا انشخض انز٘ ٚزحًم يسإٔنٛخ
رنك ؛

 -5يذح انظالحٛخ ؛
 -6يذح رٕفش لطع انغٛبس؛
 -7لبئًخ يشاكض اإلطالح ٔانظٛبَخ.

إرشاداث عملُت:
 نالسزفبدح يٍ انضًبٌ انمبََٕ ،ٙاجزُجٕا رفكٛك انجٓبص. ٚجت أٌ ركٌٕ انخذيخ ثعذ انجٛع يحم عمذ يسزمم عُذيب رشزًم عهٗخذيبد غٛش يجبَٛخ .نزا عهٛكى انًطبنجخ ثّ.
 رحممٕا يٍ رٕفش لطع انغٛبس ٔأسعبسْب كزنك ،لجم انششاء. اطهجٕا ئٚظبل اسزالو ٔأخز انًُزٕج أٔ انسهعخ.-

رحممٕا يٍ حٛبصركى جًٛع انٕثبئك انًزعهمخ ثبنًُزٕج أٔ انسهعخ أٔ
انخذيخ.

متً تمذد فترة صالحُت الضمان
رًذد فزشح طالحٛخ انضًبٌ انزعبلذ٘ أٔ انخذيخ ثعذ انجٛع أٔ ًْب يعب انًُظٕص عهٓٛب ف ٙانعمذ ثأجم ٚسبٔ٘
انًذح انز ٙلبو فٓٛب انًٕسد ثحٛبصح يجًٕع انسهعخ أٔ انًُزٕج أٔ جضء يُّ لظذ ئطالحّ.
ٚجت عهٗ انًٕسد أٌ ٚسهى نهًسزٓهك ٔطال ثبنزسهى ٚحذد ف ّٛانزبسٚخ انز٘ حبص ف ّٛانسهعخ أٔ انًُزٕج يٕضٕع
انضًبٌ أٔ انخذيخ ثعذ انجٛع أٔ ًْب يعبٚٔ .جت عهٗ انًٕسد أٌ ٚشفك رسهٛى انسهعخ أٔ انًُزٕج ئنٗ انًسزٓهك ثعذ
االَزٓبء يٍ رُفٛز انضًبٌ ثٕطم ٚحذد ف ّٛربسٚخ انزسهى.
كه علً علم لتستهلك أفضل
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