آیین نامه مربوط به خدمات ویژه آونگ سرویس پالس
(بازیابی رایگان اطالعات)

با توجه به اینکه از تاریخ  27آبان ماه  1393خدمات سرویس پالس برای هاردهای اکسترنال
صورت پذیرفته است ،شرایط و ضوابط بهره مندی این نوع خدمات به صورت زیر اعالم می گردد.
از آنجا که تاریخ شروع و اتمام خدمات هاردها بر روی جعبه دستگاه به صورت برچسب زیر درج گردیده است ،کاربران تنها در مدت
زمان شش ماه پس از تاریخ شروع درج شده بر روی برچسب ،فرصت ثبت اطالعات دستگاه خود بر روی سایت و استفاده از خدمات
یکساله سرویس پالس از زمان درج اطالعات را دارند.

لذا خواهشمند است در مدت زمان تعیین شده نسبت به عضویت در باشگاه آونگ و ثبت سریال دستگاه خود به نشانی الکترونیکی
 www.avang.irاقدام نمایید.
الزم به ذکر است در صورت عدم ثبت اطالعات ،خدمات ویژه فوق شامل دستگاه شما نمی گردد.

پس از اتمام مراحل ثبت در صورت نیاز به استفاده از خدمات ویژه آونگ سرویس پالس خواهشمندیم پس از مطالعه کامل شرایط و
ضوابط بهره مندی ،نسبت به تکمیل فرم پیوست شده با انطباق به مشخصات درج شده در سایت ،اصل فرم را به همراه دستگاه ،به دفتر
نمایندگی خدمات پس از فروش مستقر در شهر خود و در صورت عدم وجود ،به دفتر مرکزی آونگ در تهران ارسال نمایید.

آوﻧﮓ ﻧﻮاي ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋه آوﻧﮓ ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﻼس
ﺗﺎرﻳـﺦ :
ﺷﻤﺎره :

اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ آوﻧﮓ ﻧﻮاي ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺎت و آﻗﺎي  /ﺧﺎﻧﻢ  /ﺷﺮﻛﺖ  .......................................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ..........................................................

و آدرس ﭘﺴﺘﻲ  ........................................................................................................................................................................................ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺮﮔﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

.1

اﻋﺘﺒﺎر ارﺳﺎل اﻳﻦ ﻗﺮارداد از زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  72ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﺮﮔﻪ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت ﻛﺎﻻ ﺑﺪون ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .

.2

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

.3

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺎرد ﺳﺎﻟﻢ ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎرد ﻣﻌﻴﻮب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد .

.4

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ آوﻧﮓ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

.5

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ،اﻳﻦ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .

.6

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻫﺎرد دﻳﺴﻚ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺑﺮ روي دي وي دي ،ﺳﻲ دي و  ...اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

.7

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻛﺎﻻ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﺎﻧﺖ دار آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

.8

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎرد ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ از ﺷﺮﻛﺖ آوﻧﮓ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻲ و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮاي آن ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

.9

ﻫﺎرد ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ از ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺎرد ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻤﭗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

.10

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮﮔﺖ آوﻧﮓ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺻﺤﺖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارد .

.11

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﭼﻚ اﻃﻼﻋﺎت آن را دراﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .

.12

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻻي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  .......................................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ  ................................ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﻳﻦ

ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮاي ﻫﺎرد ﻣﺪل  .....................ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ........................و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل  ...............................................دارم .

ﺗﺎرﻳﺦ و اﻣﻀﺎ

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻻي ورودي

ﺷﻤﺎره ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪ :

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻛﺎﻻ :

دﻻﻳﻞ ﻣﻌﻴﻮﺑﻲ ﻛﺎﻻ :

ﺷﻤﺎره ﺳـــــﺮﻳﺎل :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻻي ﺧﺮوﺟﻲ
ﺷﻤﺎره ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش :

ﻣﺪل دﺳﺘــــﮕﺎه :

ﺳﺮﻳﺎل دﺳﺘـــﮕﺎه :

ﻇﺮﻓﻴﺖ رﻳﻜﺎوري ﺷﺪه :

