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3аявлена несправнiсть (зi слiв клiента)

Стан та зовнiшнiй вигляд

Умови

. Сервiсний центр залиша€ за собою право вiдмови у гарантrйному ремонтl у разi виявлення недотримання норм користування пРиСТРО€м

встановленних виробником, тобто механlчнi пошкодження, рiдина всерединi, пил,6руд i т. п-, а також природниЙ знос внутрiшнiх чаСТин ПРиСтРОЮ - Не

е гарантiйним випадком. Також не е гарантiйним випадком --'пошкодження будь якi блоки живлення (внутрiшнi обо зовнiшнi), якi виЙшли Зладу при
будь яких умовах використання споживачем.

. L[ей документ заповrlю€ться пред(.Iавником л,\iiгазин! длч l,]одJrь:Jоl itередачl в сервiсгrий центр iHa далl "СЦ"), в якому опиСУ€ТьСЯ ТtЛьКИ ЗОВНiШНiЙ

стан пристрою (вiдколи, подрягlини, вtr4'ят}]l]и i т. д). i члr не € описо|п внутрlшнього та фактичного стану пристрою, а також не С ПiДСТаВОЮ Для
виставлення претензiй до tllагазина <Readei,> або його гlредставникiв. Фактичниii та остаточний стан пристрою та виявлення неСПРаВнОСТi ПРИЛаДУ

встановлю€ться тiльки пiс:ля дiагностики в Cl_{,

. При проведеннi ремонry, cl_{ ве несе вiдповiдальностi за збереження програмного забезпечення та iнформацit, яка може знаходиться на жорсткому

диску.
. Клiент повинен самостiйно забезпечити збереження iнформацii або замовити цю послугу працiвникам Сц.
. Сц не несе вiдповiдальностi за наявнiсть будь-якоi iнформацi'l у будь якому виглядi та за нелiцензiйне програмне забезпечення яке може бри
присуrн€ на пристроi клiента в момент йоrо передачi.
. Всю вiдповiдальнiсть за наявну iнформацiю несе виключно власник приладу (клiснт) або людина/ яка його представля€,
. 3амовник tlrляхом пiдписання нада€ згоду на обробку власних персональних даних та надання доступу до персональних даних TpeTiM особам З метОю
надання йому послуг сервiсним центром.
. 3амовник посвiдчу€, ц{о отримав 1lовlдомлення про вк.пючення iнформацi'r про себе до бази гlерсональних даних та отримаs роз'яснення про своl
пра8а, як су6'екта персональних даних вiдповiдно до ст.8 3акону Украlни "Про захист персональних данихD.

. При перiодичному xapaKTepi виникненнi заявленоi 3амовllиком несправностi, початком робiт по ll усуненню вважасться день вияВлення несправноСтi
виконавцем в cepBicHoMy центрl.
. Строк виконання замовлення-14 днiв, У разi вiдсутностi необхiдних запасних частин TepMlH ремонту може переsищyвати 1,4 двiв з дня прийняття
(вважаеться день виявлення несправностi виконавцем) обладнання/виробу в ремонт але не бiльше нiж 90 днiв.
. Видача обладнання викону€ться тiльки lltсля отримання оплати за проведену роботу та запаснi частини (за винятком гарантiйних випадкiв).
. СервiсниЙ центр не несе вiдповtдальностl за можливу втратуданних в пам'ятi пристрою, а також за залишенi SlM, Flash картхи/ аксесуари та iнше.
. 3амовник (клiент) t.lляхом пiдписання надас зrоду та ;rриймас на себе ризихи мож/lивоi повноl чи частковоi втрати працездатностi приладу пiд час

ремонту, без подальшого виставлення претензlй до магазину "Reader", сервlсного центру або ix представникiв.
. Tepпtiн зберiгання приладу з дати rотовностi 30 днiв. Пiсля заверч.lення TepMiHy зберirання, сервiсний центр залиlла€ за собою право рилiзувати
прилад без прийняття претензiй по ньому.

я, з умовами ознайомлений та даю свою згоду.
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