
  ارائه خدمات جهت پرداخت خسارت مشتريان شيوه نامه

فريني براي در ايران ضمن تداوم ارزش آ  Fortune ند تنها نماينده انحصاري محصوالتشركت باتك گستر الو
، آرم و شـماره  ي محصوالت تاير خود را كـه بـا نـام   همه ذينفعان و رضايتمندي كامل مشتريان در نظر دارد تمام

توليـد تحـت شـرايط و     مقابل عيوب فني ناشـي از  ، بعد از فروش درتوليد گرديده است  Fortuneسريال شركت 
  انتي (ضمانت) تأمين خسارت نمايد.يين نامه گارمندرجات اين آ

بـه صـورت مجـزا گـارانتي صـادر نمـوده و توسـط         شركت باتك گستر الوند براي تمامي محصـوالت خـويش  
رخـورداري از ضـوابط   كننـدگان جهـت ب  . لـذا مصـرف   نمايندگان فروش خود در اختيار خريداران قرار مي دهـد 

  ل خريداري شده را دريافت نمايند.كارت گارانتي محصو يدمي بايست در زمان خر Fortuneگارانتي محصوالت 

در سراسر كشور مي توانند محصولي را كـه بـه هـر دليلـي      Fortuneمصرف كنندگان و خريداران محصوالت 
) ه باشـد مطـابق (فـرم شـماره يـك     اتمام نرسـيد ن به ، در صورتي كه تاريخ ضمانت آمعيوب تشخيص مي دهند

و بررسـي عيـب مربوطـه     الزم جهت كارشناسـي  اقداماتنامه  آيينتحويل نمايندگان فروش نموده تا مطابق اين 
  صورت پذيرد.

بـا قـوانين   مطـابق  شركت باتك گستر الونـد  ، كارشناس در خصوص عيب ذاتي الستيكدر صورت اعالم نظر 
مي داند تا هر نوع نقص يا عيـب   مكلفن اشاره مي شود در طول دوره ضمانت خود را وضع شده كه در ذيل به آ

كه در الستيك فروخته شده وجود دارد با توجه به مفاد ضمانت نامه عهده دار شود و الستيك جايگزين يـا  ذاتي 
  سترد دارد.ريخ شكايت به مشتري مرا مطابق با فرمول محاسباتي زير حداكثر دو هفته پس از تا آنخسارت 

  قيمت خريد x درصد سايش اج الستيك ‐ قيمت خريد فاكتور  = وجه خسارت قابل پرداخت به مشتري 

در صورت درخواست مشتري جهت تعويض الستيك نرخ جايگزين مطابق با قيمت فروخته شده پـس از   :هتبصر
  كســر ماليــات بــر ارزش افــزوده (فــاكتور) محاســبه و مابــه التفــاوت از مشــتري دريافــت مــي گــردد.           

  

سـال مـي    5از تاريخ توليد كه بر روي ديواره تاير حك شده است به مدت  Fortuneمدت گارانتي محصوالت 
 باشد.  

   



  زير مشمول گارانتي نخواهد بود: موارد

ت جـاده اي،  صـدما  بـادي، تركيـدگي،  از قبيل كم بادي، اضافه بـاري، پر  در صورت استفاده نادرست .1
 تصادفات و برخورد وسيله نقليه و ... تاير مشمول گارانتي نخواهد بود.  

 و پرداخت خسارت نخواهد بود. رانتيميليمتر مشمول گا6/1اير هاي مصرفي با اج كمتر از ت .2

روغن، بنـزين، نفـت و ... دچـار     و تماس با مواد شيميايي خورنده از قبيلمحصوالتي كه در مجاورت  .3
مشـمول   تاير هايي كه توسط مشتري دستكاري، تعمير يـا روكـش شـده باشـند     گردد و ياعيب مي 

 گارانتي نمي باشند.

اثر برخورد با موانع تيز و برنده مانند سنگ، جـدول،   آسيب ديدن تاير در اثر نصب غيرصحيح و يا در .4
ير مـي شـود، مشـمول    ميله آهني و ... كه باعث ترگيدگي يا بريـدگي در قسـمت ديـواره يـا روي تـا     

 گارانتي نخواهد شد.

كه بدون مراجعه به مركز ر الوند هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خسارت تايرهايي شركت باتك گست .5
  . ز اين دايره كارشناسي شوند، نداردشركت باتك گستر الوند و خارج اخدمات پس از فروش 

   



  دستورالعمل رسيدگي و پاسخ گويي به شكايت مشتريان

بـراي رسـيدگي   جامعي و رسيدگي به شكايات مشتريان گرامي سيستم به منظور تكريم حقوق مصرف كننده 
  به اين امور در شركت باتك گستر الوند شكل گرفته است.

زير شكايات خود را به شركت اعالم و منتظر دريافت پاسخ از سـوي  روش دو د به يكي از مشتري ها مي توانن
  شركت باشند: مسئولين

 از طريق وب سايت: - 1

ــد بــا ورو    ــي توان ــتري م ــتر الونــ     مش ــركت باتــك گس ــايت ش ــه وب س ــه آدرسد ب  اينترنتــي د ب
www.battakco.com  حداكثر ظرف در قسمت تماس با ما، پيام خود را عنوان نمايد. پس از ارسال

گيـري حـداكثر طـي مـدت دو     منتقل شده و پـس از پي  مسئولين مرتبطپيام به كارتابل  ،مدت يك روز
  رسال مي گردد.مناسب به مشتري ا هفته پاسخ

 از طريق تماس تلفني: - 2

د و را عنوان نمايـ  پيام خود 09905338378به شماره  امورمشتريانمشتري مي تواند از طريق تماس با 
  شركت باشد. نمسئولي دهي منتظر پاسخ

  


