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 األحكام والشروط  - Aritcoضمان منتج  

"   Aritcoیصدر ضمان منتج   (ویشار إلیھا فیما یلي باسم    Aritco Lift ABبواسطة شركة  ")  ضمان المنتجھذا (ویشار إلیھ فیما یلي باسم 
 "Aritco").    نحن یحدونا الفخر بأن منتجاتنا ھي منتجات من الفئة العالمیة، ومن ثم فإننا نقدم إلیك ضمانًا على جودة منتجات مصاعدAritco  

 وفق الشروط المبینة في ھذه الوثیقة.  

ص على تلقیك دعًما على ، وھم یتعاونون معنا بشكل وثیق للحرAritco(كما یتم تعریفھم فیما یلي) ھم الموزعون لمصاعد  Aritcoشركاء إن 
مستوى عالمي. ومنعًا لوقوع أي لبس، ففیما عدا ما ھو منصوص علیھ صراحة في ضمان المنتج ھذا، ال یوجد أي شيء في ھذه الوثیقة یقتضي  

   .Aritcoملزمة تعاقدیًا بأي شكل كان تجاه المالك أو المشتري أو البائع لمصعد  Aritcoأن 

قال إلى مالك المصعد التالي، ولكن للمدة المتبقیة من مدة سریان الضمان (كما یتم تعریفھا فیما یلي) وشریطة استیفاء  ضمان المنتج ھذا قابل لالنت
 المتطلبات المبینة تالیًا. 

 التعریفات 

 . Aritcoلتسویق وبیع وتركیب وتقدیم الخدمات لمصاعد  Aritcoشركة مصرح لھا من قبل  Aritcoشریك 
، والذي تم بیعھ في األصل وتوصیلھ وتركیبھ بواسطة  Aritcoشركة أو شخص عادي یمتلك مصعد  المستخدم النھائي 

 Aritcoشریك 
   أعوام على المصعد 5 مدة الضمان 

 أعوام على تقنیات التشغیل (قطع النقل) 10
قائمة تحقق للتأكد من اتخاذ كل الخطوات الالزمة للتحقق من التركیب اآلمن والخالي من األخطاء لمصعد   قائمة التحقق للتركیب

Aritco تقدم شركة .Aritco   قائمة التحقق ھذه، إال أن شریكAritco   بإمكانھ استخدام قائمة تحقق أخرى
 Aritcoمعدلة ومصدق علیھا من شركة 

 ما تتم تغطیتھ 

أن مصاعدھا خالیة من أي عیوب أو أعطال في المواد والتصنیع خالل مدة الضمان، شریطة استیفاء متطلبات ضمان    Aritcoتضمن شركة  
   المنتج المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة، وشریطة أن العطل لیس مستثنى وفق ما تم بیانھ بوضوح في قسم "ما ال تتم تغطیتھ" التالي.

 مدة التغطیة 

اریخ على قائمة التحقق للتركیب. لیس من شأن أي إصالحات أو استبدال لقطع الغیار أو تقدیم الخدمات للمصعد بموجب  تبدأ مدة الضمان من الت
   ھذا الضمان أن یمد في مدة الضمان لما بعد تاریخ االنتھاء األصلي. 

 Aritcoمسؤولیة  

) 2) إصالح القطعة المعیبة أو (Aritco) :1الوحید والحصري بموجب ضمان المنتج ھذا على أي مما یلي وفق تقدیر    Aritcoیقتصر التزام  
بالحق في تحسین أو تعدیل المصاعد من وقت آلخر دون تحمل أي التزام    Aritcoاالستبدال بالقطعة أو بالقطع المعیبة أخرى جدیدة. تحتفظ  

   .بتحسین المصاعد المصنعة مسبقًا 

   مسؤولیة المستخدم النھائي

. یجب إجراء خدمات  Aritcoیحرص المستخدم النھائي على تنفیذ كل أعمال الصیانة المنتظمة بما یتوافق مع جدول الصیانات في دلیل مستخدم  
.  Aritcoأو شریك    coArit. تتوفر سجالت تقدیم الخدمات والصیانة على المصعد عند الطلب من قبل  Aritcoالصیانة للمصعد بواسطة شریك  

   بالحق في إبطال ضمان المنتج ھذا في حال غیاب إثبات إجراء الصیانة المالئمة.  Aritcoتحتفظ  

 متطلبات ضمان المنتج ھذا 

   حتى یكون الضمان صالًحا. Aritcoیجب تركیب المصعد وتقدیم الخدمات إلیھ بواسطة شریك 

لیست    Aritcoأشھر أو أكثر من التعرف على العطل بواسطة المستخدم النھائي أو شریك    )6بعد ستة (  Aritcoمطالبات الضمان المسجلة لدى  
   صالحة. 

   كما أن ضمان المنتج ھذا ال یكون صالًحا في أي من الحاالت التالیة:

   ؛ Aritcoإجراء أي تعدیل على المصعد دون تصریح من  •
تخزین المصعد في الخارج و/أو في بیئة رطبة، أو أن قطعھ تعرضت لضوء الشمس المباشر والملوثات واألتربة والرمال إلى الحد   •

   الذي یتجاوز ما یحدث من جراء التشغیل الطبیعي؛
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ج ھذا و/أو أن سجالت  والمتطلبات المبینة في ضمان المنت  Aritcoعدم صیانة المصعد بما یمتثل لجدول الصیانات في دلیل مستخدم   •
 ھذه الخدمات والصیانات لم تُقدم إلى عند الطلب. 

 كیفیة الحصول على تغطیة الضمان 

الذي باع لھ المصعد المعیب بالعیب دون أي تأخیر زائد.    Aritcoیخطر المستخدم النھائي الذي یرغب في الحصول على تغطیة الضمان شریك  
مباشرة. یجب أن یوفر المستخدم النھائي    Aritco، فیتم توجیھ ھذا اإلخطار إلى  Aritcoإلى شریك  إذا تعذر على المستخدم النھائي الوصول  

إمكانیة الوصول المعقولة إلى المصعد، وأن یوفر فرصة معقولة لفحص المصعد وإصالحھ. إذا لم تكن الخدمة    Aritcoوشریك    Aritcoلشركة  
 م النھائي یتحمل جمیع التكالیف المتعلقة بالفحص واإلصالح. المقدمة مغطاة ضمن ضمان المنتج ھذا، فإن المستخد

   ما ال تتم تغطیتھ

 یغطي ما یلي:   الضمان المنتج ھذا 

 عناصر أو تعدیالت الصیانة الروتینیة   •
 التلف والبلى الطبیعي   •
 الطالء الباھت   •
 أي أعطال في المصابیح   •
 أي أعطال في أشرطة الضوء   •
 تغییر الزیت  •
 أي أعطال في البطاریات  •

 عالوة على ما تقدم، فضمان المنتج ھذا ال یغطي التلفیات الناجمة عن أي مما یلي:  

 إساءة االستخدام، أو االستخدام غیر الطبیعي، أو الحوادث، أو الخدمات غیر المالئمة، أو التبدیل، أو إزالة القطع؛   •
 بھا ودورة العمل؛  تشغیل المصعد بما یتعارض مع طریقة التشغیل الموصى  •
 التركیب غیر السلیم (مواصفات التركیب السلیم وأسالیبھ مبینة في توجیھات تركیب المصعد)؛   •
 أو تبعھا أو تختبرھا؛   Aritcoاستخدام ملحقات أو قطع غیار لم تصنعھا  •
 التشغیل باستخدام زیوت أو مواد تشحیم غیر مناسبة لالستخدام مع المصعد؛   •
 ؛  Aritcoئة أو حیث یتم استخدامھ بما ال یتوافق مع توصیات  تركیب المصعد في بی •
(لتجنب الشك، فجدیر    Aritcoاألعطال الناجمة عن الصیانة الخطأ أو التركیب غیر الصحیح أو اإلصالح الخطأ من قبل شریك   •

ی فیما  العقد  أو  للقانون  وفقًا  النھائي  المستخدم  بھا  یتمتع  یؤثر على أي حقوق  لن  أن ھذا  ھذه    Aritcoتعلق بشریك  بالذكر  بسبب 
 األعطال).  

لتجنب الشك، فإن سبل االنتصاف الوحیدة المتاحة بموجب ضمان المنتج ھذا ھي اإلصالح أو االستبدال، ومن ثم فإنھ ال یغطي المصاریف  
من المتعلقة بالتخزین أو اإلزعاج أو رسوم الفواتیر أو التغطیة التأمینیة أو دفعات القرض أو ضیاع الوقت أو فقدان الدخل أو أي نوع آخر  

 األضرار العرضیة أو التبعیة. تعویضات

 عدم الصالحیة الجزئي وحقوق المستخدم النھائي المستندة إلى أسس قانونیة أو تعاقدیة أخرى

النھائي بموج للمستخدم  الذي یحق  الحد  القانوني، وإلى  إلى قانون الضمان  النھائي استناًدا  المستخدم  المنتج على مطالبات  بھ  ال یؤثر ضمان 
 . Aritcoلھذا القانون، ویتم توفیر سبل االنتصاف ھذه مجانًا من قبل بائع مصعد االنتصاف وفقًا  

في المواقف التي    Aritcoومن ثم یحق للمستخدم النھائي التوجھ بالمطالبة بسبل االنتصاف عن العیوب أو األعطال أو عدم المطابقة تجاه شریك  
وفقًا لضمان المنتج ھذا، على سبیل المثال: بموجب عقد بین المستخدم النھائي وشریك    Aritcoال تخول المستخدم النھائي تقدیم أي مطالبات تجاه  

Aritco  أو قوانین الضمان القانوني، أو ضمانات المصعد التي یقدمھا أحد شركاء ،Aritco .  لتجنب الشك، فال یكون أي عقد أو ضمان مبرم أو
   .Aritco، كلھا ال تكون ملزمة لشركة Aritco، أو أي قاعدة قانونیة تفرض التزاًما حصریًا على شریك Aritcoمقدم من قبل شریك 

غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ كلیًا أو   عالوة على ذلك، إذا تم اإلعالن أن أي نص وارد في ضمان المنتج ھذا (أو تطبیقھ) أو اعتباره باطالً أو
مما علیھا    Aritcoجزئیًا ألي سبب كان، بما في ذلك بسبب التطبیق اإللزامي لقانون المستھلك القانوني، والذي یفرض التزامات أكبر على  

. یتم تفسیر ضمان المنتج في مثل  بموجب ضمان المنتج ھذا، فإن النصوص المتبقیة من ضمان المنتج ھذا تظل ساریة المفعول وكاملة األثر
   ھذه الحالة وتطبیقھ بطریقة تحافظ، قدر اإلمكان، على روح ضمان المنتج ھذا وأغراضھ ومقاصده.

 القانون الحاكم والنزاعات 
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تج ھذا و/أو تكون  ما لم یكن المستخدم النھائي شخًصا عادیًا وتسري القوانین التشریعیة اإللزامیة في بلد المستخدم النھائي على ضمان المن
وانین  محاكم بلد المستخدم النھائي مختصة بتسویة أي نزاع أو خالف أو مطالبة معینة تنشأ عن أو فیما یتعلق بضمان المنتج ھذا وفقًا لھذه الق

 المعمول بھا في بلد المستخدم النھائي، فإن النقطتین (أ) و/أو (ب) فیما یلي تسریان:   

 لى حاكمیة قوانین السوید ویتم تفسیره وفقًا لھا. (أ) یخضع ضمان المنتج ھذا إ 

(ب) أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن أو فیما یتعلق بضمان المنتج ھذا تسویھ المحاكم السویدیة ذات االختصاص العام، وتكون محكمة  
 ) ھي محكمة الدرجة األولى.Sw. Stockholms tingsrätt ستوكھولم اإلقلیمیة

 

 

 


