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منتج ضمان

منتجات ضمان إصدار يتم مصنع قبل  من هذا  نحن 

مصاعد جودة نضمن وبالتالي  ، العالمية الجودة ذات بمنتجاتنا فخورون

المستند  هذا في عليها المنصوص للشروط وفًقا

شركاء لمصاعد موزعون هم  على  حصولك من للتأكد كثب  عن معنا ويعملون

منتج  ضمان في صراحةً  عليه منصوص  هو ما باستثناء  ، الشك لتجنب المستوى عالمي دعم

أن يستلزم  هنا شيء أي  يوجد  ال  ، هذا شكل بأي تعاقدًيا ملزمة

لمصعد البائع أو  المشتري أو المالك تجاه األشكال من

غير الجزء لبقية فقط  ولكن ، للمصعد الالحق المالك إلى للتحويل  قابل

شريك بواسطة  المصعد خدمة استمرت  وإذا المنتج ضمان فترة من المستخدم

تعريفات

مصاعد بتوزيع لها مرخص شركة مع شراكة عقد أبرمت والتي 

، بمصاعد  يتعلق فيما الشركة  تلك وكفاءة معرفة على يشهد 

مصعد ويستخدم يمتلك خاص  شخص أو شركة النهائي المستخدم ، بيعه  تم والذي

شريك  قبل من األصل في وتركيبه وتسليمه

شركة التزام  المنتج ضمان الضمان فترة الوثيقة لهذه وفًقا بالضمان

المصعد  - في  سنوات

المحرك - وجوز  برغي القيادة تقنية على  سنوات

ذات الخطوات جميع أن  من للتحقق تحقق قائمة  بالتثبيت الخاصة التحقق قائمة

لمصعد األخطاء  من والخالي اآلمن التثبيت من للتحقق اتخاذها  تم قد الصلة

بواسطة المراجعة قائمة توفير يتم ، لشريك يمكن ولكن استخدام  أيًضا

من معتمدة منسقة مراجعة قائمة

يغطيه ما

تضمن فترة خالل والتصنيع المواد في العيوب من  خالية الجديدة مصاعدها أن 

هذا  في عليه المنصوص المنتج لضمان األساسية المتطلبات استيفاء بشرط ، الضمان

لم ما  عنوان تحت صراحةً  مذكور هو لما وفًقا  العيب إعفاء يتم أال وشريطة المستند

أدناه تغطيته يتم

التغطية مدة

للتركيب اإللزامية التحقق قائمة في المذكور  التاريخ من المنتج  ضمان قياس يتم

تمديد إلى الضمان هذا بموجب الخدمة أداء  أو لألجزاء استبدال أو إصالح  أي يؤدي ال

األصلي صالحيته انتهاء  تاريخ بعد ما إلى  الضمان هذا مدة

شركة مسؤولية

وفًقا  ، يلي مما أي على  سنوات لمدة الضمان  تغطية بموجب والحصري الوحيد

لتقدير بأجزاء األجزاء أو  الجزء هذا استبدال أو  معيب جزء إصالح

تحتفظ جديدة أي  تحمل دون آلخر وقت  من المصاعد تعديل أو  تحسين في بالحق

مسبًقا تصنيعها  تم التي المصاعد بتعديل التزام
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شريك مسؤولية

شريك يتلقى عندما بخطأ إخطاره يتم  أو نهائي مستخدم من  الضمان مطالبة 

شريك فإن  ، الروتينية الصيانة أو الخدمة أثناء فترة غضون في يقدم سوف 

إلى الضمان مطالبة معقولة زمنية بالضمان المطالبة لعملية وفًقا

النهائي المستخدم مسؤولية

يتم الدورية الصيانة أعمال جميع أن  من التأكد النهائي المستخدم على يجب

وصيانة تشغيل  دليل في الزمني للجدول وفًقا إجراؤها أن  يجب به المعمول

من الطلب عند متاحة  المصعد على إجراؤها يتم التي والصيانة الخدمة سجالت تكون

تحتفظ الصيانة دليل فقدان  حالة في المنتج ضمان  إلغاء في بالحق

شريك قبل  من المصعد صيانة تتم  أن يجب المناسبة

المنتج لضمان األساسية المتطلبات

شركاء أحد  قبل من المصعد تركيب  يتم أن يجب المفعول ساري  ليكون

في المسجلة الضمان مطالبات أو المستخدم الحظ أن بعد  أكثر أو أشهر ستة

شريك صالحة غير  الخطأ 

تم التالية الشروط  من أي تطبيق حالة في  أيًضا صالح غير المنتج  هذا ضمان

من إذن  دون المصعد تعديل

الشمس ألشعة تعرضت أجزائه أن  أو ، رطبة أو و خارجية بيئة في المصعد  تخزين تم

التشغيل من يتبعه  قد ما يتجاوز حد  إلى والرمل والغبار والتلوث المباشرة

العادي

وصيانة تشغيل  دليل في الزمني  للجدول وفًقا المصعد صيانة  تتم لم

هذه سجالت أو و  هذا المنتج ضمان في  عليها المنصوص والمتطلبات به المعمول

طلب  على بناءً  متوفرة غير والصيانة الخدمة

الضمان تغطية على الحصول كيفية

يخطر أن للعيب ضمان  تغطية على الحصول في  يرغب الذي النهائي المستخدم على يجب

شريك هذا  يتم أن يجب له داعي  ال تأخير دون العيب  رفع بصيانة يقوم  الذي 

قادر غير النهائي المستخدم كان إذا العيب طبيعة يذكر أن  ويجب كتابة اإلخطار

شريك  إلى الوصول على ، أعاله المذكور الكتابي اإلخطار هذا إرسال يجب 

إلى مباشرة ، المستخدم على يجب  الوثيقة هذه في المذكور العنوان على

تزويد النهائي وشريك معقولة فرصة وتوفير المصعد إلى معقول بوصول 

المنتج بضمان مشمولة غير المقدمة الخدمة  اعتبار تم إذا المصعد وإصالح لفحص ،

نفقات وأي الصلة  ذات والمواد العمالة جميع دفع النهائي المستخدم على فيجب

واإلصالح بالفحص مرتبطة أخرى

تغطيته  يتم لم ما

هذا المنتج  ضمان يغطي ال

التعديالت  أو الروتينية الصيانة عناصر

العادي  البلى

باهت  دهان
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الزيت  تغيير

البطاريات في  عيوب أي

المستخدم ذلك طلب  إذا ، العادية العمل  ساعات خارج والسفر العمل مصاريف

أو  اإلصالح هي هذا المنتج  ضمان بموجب المتاحة الوحيدة العالجات فإن  ، الشك لتجنب

بالتخزين المتعلقة النفقات المنتج  ضمان يغطي ال وبالتالي ، االستبدال ،

القروض ومدفوعات ، التأمينية والتغطية ، القسيمة ورسوم  ، واإلزعاج ، والهاتف ،

التبعية أو العرضية  األضرار من آخر  نوع أي  أو ، الدخل وضياع  ، الوقت وضياع

يلي مما أي  عن الناجم الضرر هذا  المنتج ضمان يغطي  ال  ، ذلك على عالوة

أو  تغيير أو مناسبة غير  خدمة أو حادث أو  طبيعي غير استخدام أو  استخدام إساءة

األجزاء إزالة

بها الموصى والتشغيل التشغيل دورة  مع تتعارض بطريقة المصعد تشغيل

تعليمات في موضحة المناسبة التثبيت وتقنيات  مواصفات الصحيح  غير التثبيت

بالمصعد الخاصة التثبيت

بواسطة  اختباره أو بيعه أو تصنيعه  يتم لم جزء أو  ملحق استخدام

المصعد مع لالستخدام المناسبة غير التشحيم مواد أو بالزيوت التشغيل

توصيات مع يتماشى  ال تطبيق أو بيئة في  مصعد تركيب

الخاطئ اإلصالح أو  الصحيح غير التثبيت أو الخاطئة الصيانة عن  الناتجة العيوب

شريك قبل من بها  يتمتع قد حقوق أي على  يؤثر لن هذا أن ُيالحظ  ، الشك لتجنب

بـ يتعلق فيما العقد  أو للقانون وفًقا النهائي المستخدم هذه بسبب الشريك

العيوب

أو قانونية أسس  إلى المستندة النهائي المستخدم وحقوق الجزئي الصالحية عدم

أخرى تعاقدية

منتج  ضمان يؤثر ال الضمان قانون على  بناءً  النهائي المستخدم مطالبات على 

مصعد بائع  ضد القانوني الضمان على القائمة المطالبات تظل القانوني

النهائي للمستخدم مجانية

أو العيوب بسبب بالتعويضات المطالبة النهائي للمستخدم يحق  قد ، وبالتالي

شريك تجاه المطابقة عدم أو األخطاء المستخدم تخول ال  التي المواقف في

تجاه مطالبات أي تقديم النهائي المثال سبيل على  ، الضمان لهذا وفًقا 

وشريك النهائي المستخدم بين  العقد على بناءً  الضمان قوانين أو 

شريك يقدمها التي المنتج ضمانات أو القانونية أي يكون  لن ، الشك لتجنب 

شريك  قبل من مقدم أو مبرم  ضمان أو عقد ، القانونية القاعدة هذه  مثل أو 

شريك على حصرًيا التزاًما تفرض التي ضد للتنفيذ قابلة

أو تطبيقه أو  هذا  المنتج ضمان أحكام من  حكم أي  عن اإلعالن تم  إذا  ، ذلك على عالوة

في بما  ، سبب ألي جزئًيا  أو كلًيا للتنفيذ قابل  غير أو صالح غير  أو باطالً  اعتباره

من المزيد يضع والذي  ، القانوني المستهلك لقانون اإللزامي التطبيق بسبب ذلك

على االلتزامات المدى بعيدة األمور أن  يجب ، المنتج هذا ضمان  من يلي مما

في الكامل والتأثير المفعول ساري هذا المنتج  ضمان من المتبقية األحكام تستمر
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الحفاظ يتم بحيث  الطريقة بهذه وتطبيقه المنتج ضمان تفسير يجب  ، الحالة هذه ،

والقصد واألغراض هذا المنتج ضمان روح على  ، اإلمكان قدر

والنزاعات الحاكم القانون

اإللزامية القانونية القوانين وتسري عادًيا شخًصا النهائي المستخدم  يكن لم ما

المستخدم بلد محاكم تكون  أو و هذا المنتج  ضمان على النهائي المستخدم بلد في

يتعلق فيما أو عن  تنشأ معينة مطالبة أو خالف  أو نزاع بتسوية مختصة النهائي

ب  أو  و  أ  ، النهائي المستخدم بلد في  القوانين لهذه وفًقا المنتج هذا بضمان

تنطبق أدناه

السويد لقوانين وفًقا وُيفسر هذا المنتج ضمان  يخضع أ

هذاالمنتجبضمانيتعلقفيما أوعنتنشأمطالبةأو خالفأونزاع أيتسوية يتمب

ستوكهولممنطقةومحكمةالعاماالختصاصذاتالسويديةالمحكمةقبلمن

االبتدائيةالمحكمةهي


