
 

 

 

 

Өндірушінің шектеулі жауапкершілігі мен кепілдігінің шектеулілігі 

         Өндіруші тауардың осы мезетте оның техникалық мінездемесіне сай болатынына, яғни бұл 

өндірушінің талабына сәйкес және де өндіруші материалдың ақауының болмауын және орындалуына 

кепілдеме береді. Нақты шектеулі кепілдеме дайындалғанынан 30 күннен кейін іске асады. Өндіруші 

өзінің қалауы бойынша тауарды қайта жөндеуге және жарамсыз болса айырбастай алады. Бұл 

өндірушінің нақты шектеулі кепілдеме шарттары бойынша орындалады. 

        Нақты шектеулі кепілдеме азық-түлікке және азық-түлік бөлшектеріне, бұзылуына, қолдану 

барысында туындаған кемшіліктерге, сенімін пайдалануда, түрлендіруде, жазатайым оқиғада, өрт пен 

басқа қауіп-қатерде, тауарды техникалық жағынан дұрыс пайдаланбауда қолданылмайды. 

        Тегін қызмет көрсетуді алу үшін тауарды кепілдеме уақыты аралығында жөнелтуі тиіс. Сіз SCAN ~ 
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рұқсат нөмірін алып, жіберуіңіз керек. Өндірушіге тауарды жөнелтудің шығынын төлеуіңіз 

қажет. Канада ішінде жеткізу өндіруші өз мүддесіне алады. 

Кепілдеме түрлерін алып тастау: 

        Өндіруші белгіленген кепілдемеден басқа тікелей немесе жанама кепілдеме 

бермейді. Көзделген кепілдемелер тауарды сату мен оның жарамдылығына 

қойылмайды да, осы тауарға тиесілі емес болады. Нақты және айрықша әдісі сатып 

алушының келісімшарт негізінде ғана тауарды тегін жөндеуге немесе айырбастауға 

құқылы болады. 

Шектеулі жауапкершілік: 

        Өндірушінің, нақты шектеулі жауапкершілікпен байланысты шығындар және 

тауармен байланысты басқа талаптар үшін, жауапкершілігі тауардың сатып алар кездегі 

құнынан аспауы тиіс. Ол ешбір шығынға ұшырамауы керек. Өндіруші ешбір жағда»да 

да келісім-шартқа, азаматтық құқық бұзушылыққа немесе басқаға негізделгеніне 

қарамастан тікелей, нақты, жанама, тікелей емес немесе басқа да зиян үшін  жауап 

бермейді.  

        Өндіруші алда тауарға байланысты оның сатылуына, пайдалануына ешбір міндеттер мен 

жауапкершілікті мойнына алмайды. Өндіруші тауарға қажетті құқықты бермейді және жауапкершілікті 

ешкімге артпайды. 

        Өндірушінің өкілдерінің ауызша берген мәлімдемелері мен пікірлері кепілдеме болып саналмайды. 

Нақты шектеулі кепілдеме өзгертілмеген, түзетелімеген, толықтырылмаған болуы керек. Бірақ бір 

ерекшелігі ғана қабылданады. Ол өндіруші немесе лауазымды тұлғаның қолы қойылған келісімхат 

негізінде болуы тиіс.   
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Маңызды ескертпе: 

Armour жилеті сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қосымша құрал болып саналады. Оны бастапқы қауіпсіздік 

шара ретінде пайдалануға рұқсат берілмейді. Ол бар немесе қолданып жүрген қауіпсіздік шаралардың 

орнын баспауы тиіс. 

Қосымша құралдан 16 дюйм (5м) ара қашықтықта болып, қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. 

 

Жилетті күтудің тәртібі мен нұсқаулығы: 

Armour жилетін әр түрлі бағытта тестілеңіз. Оның алдыңғы және артқы жапсырмаларының бар екеніне 

көз жеткізіңіз. 

Алдыңғы және артқы жапсырмалары анықталған соң қолданыңыз. 

Қолмен жуу керек. Машинамен кептіруге болмайды. 

Техникалық қызмет ету мен сақтау ережелерін бұзу жилеттің жапсырмаларының зақымдануына әкеліп 

соғуы мүмкін. 

 

Сұрақтар бойынша SCAN~LINK Technologies Inc.   (+1)-905-304-6100 нөміріне хабарласыңыздар. 
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