
 

ضمان دايدو على السكوترات  
ألجلكم : 

تمنحك دايدو ضمانًا ضد أي عيوب في املواد وجودة التصنيع لجميع املعدات األصلية 
ومنتجات ما بعد البيع، على النحو املحدد أدناه. 

١. جميع األجهزة االلكترونية و السكوترات لدى دايدو مضمونة ملدة سنتني ما عدا البطاريات 
ملدة 3 أشهر فقط. 

٢. لالستفادة من خدمات الضمان يرجى إحضار فاتورة الشراء األصلية ملطابقة الرقم 
التسلسلي للجهاز وللتأّكد من سريان فترة الضمان ، كما يلزم مطابقة اسم الشخص املشتري 

املوجود في الفاتورة بالسلعة املراد اصالحها. 
٣. األحكام العامة للضمان: 

٣.١ يستغرق زمن اإلصالح ( 14 ) يوماً كحد أقصى لألعطال املشمولة بالضمان**. 
٣.٢ يغطي الضمان خدمة إصالح أو استبدال قطع الغيار مجاناً في حال وجود عيب مصنعي 

وال يعني الضمان استبدال املنتج أو إرجاع قيمته ويستثنى من خدمة الضمان األعطال 
الناتجة عن : 

• إساءة استخدام املنتج أوعدم التقيّد بتعليمات االستخدام في دليل املنتج أو التعليمات 
املشار إليها في االنترنت والصفحات الرقمية عند تفعيل الجهاز. 

• الكسور أو الضربات أو القطع أو تعرض املنتج لعوامل خارجية كالسوائل أو الرطوبة أو 
الحرارة العالية. 

محاوالت اإلصالح أو عمليات الصيانة من قبل جهات غير معتمدة من الوكيل أو استخدام •
قطع غيار غير معتمدة من هيئة املواصفات واملقاييس. 

جميع السلع واألجهزة و املنتجات املستخدمة في أساطير و محالت التأجير او التجربة و •
مبيعات الجملة و ما يماثلها. 

في حالة استخدام املنتج من قبل شخص وزنه أعلى من الوزن املتاح. •
٤. يحق للعميل الحصول على جهاز مؤقت أو ( 400 ÷1 ) من قيمة املنتج املشمول بالضمان 

في حال التأخر عن توفير قطعة الغيار أو التأخر في الصيانة أو في حال وجود عيب 
مصنعي في املنتج. 

٥. للعميل الحق في الحصول على سلعة بديلة بعد دفع قيمة االستخدام العادل أو إرجاع 
قيمة الشراء بعد استقطاع قيمة االستخدام العادل*** في الحاالت املنصوص عليه في أحكام 

تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع الصادرة من وزارة التجارة 
واإلستثمار . 

٦. يختلف العمر االفتراضي لكل منتج وعلى العميل مراجعة دليل املنتج 
٧. الضمان على املالك االول وال ينطبق على السلع املستعملة. 

* ضمان االكسسوارات يكون بحسب سياسة الشركة املصنّعة واملوضحة في دليل املنتج.  
** تنطبق على األعطال املشمولة بضمان املنتج وجودة الصنع. وقد تستغرق األعطال األخرى 

والخارجة عن الضمان مدة أخرى حسب القطع املطلوبة  
*** تحسب تكلفة االستخدام العادل بنسبة 5% من قيمة املنتج وقت الشراء لكل شهر ابتداءاً 

من تاريخ الشراء بما ال يزيد عن 80% من قيمة املنتج. 

أنظمة الصيانة:

ال يحق للعميل املطالبة باملنتج أو التعويض في حال عدم إستالم املنتج خالل ثالثني يوم ١.
من تبليغ العميل أو تسعون يوم من تاريخ تسليم الجهاز ملركز الصيانة.

يلتزم العميل بدفع رسوم فحص للمنتج في حال عدم قبول تكلفة اإلصالح خارج الضمان ٢.
للمنتجات التي انتهت فترة تغطية الضمان ، أو للمنتجات داخل الضمان التي تعرضت 
ألضرار بسبب صيانة خارجية في مراكز غير معتمدة أو سوائل آو أي اسباب اخري مما 
ينتج عنه امكانية الصيانة خارج الضمان وعدم قبول العميل تكلفة االصالح أو في حال 

عدم امكانية املضي قدما باإلصالح بسبب هذه العوامل، ورسوم الفحص على النحو 
التالي : 300 ريال على االجهزه.

في حال وجود صيانة خارجية للمنتج، أو قطع غيار غير أصلية “مثال: جنط مستبدل لدى ٣.
مركز غير معتمد” قد يتعذر على مركز الصيانة إعادة املنتج بنفس الحاله لدى االستالم من 

العميل، وال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أضرار قد تنتج عن عمليات الفحص
يستغرق الفحص ثالث أيام عمل من تاريخ إستالم املنتج من العميل. وفي حال عدم توافر ٤.

قطع الغيار املطلوبة فإن الوقت املتوقع إلتمام الخدمة من 14 يوم عمل من تاريخة.
يجب إزالة جميع اإلكسسوار بالجهاز بما فيها الشاحن و ال تقع اى مسؤولية على الشركة.٥.
يوافق العميل على أن يتم إصالح جهازه بواسطة فني مؤهل يحق له فتح الجهاز و ٦.

تجربته داخل و خارج املحل بدون إذن مسبق من العميل إذا تطلب األمر.
في حال اكتشاف أي عطب أو تلف داخلي بالجهاز لم يتم اإلبالغ عنه وقت التسليم فإن ٧.

مقّدم خدمة الضمان ال يعتبر مسؤوالً عنه.
ليس من مسؤولية مقّدم خدمة الضمان إعادة اإلضافات أو التعديالت التي تمت على ٨.

الجهاز كملصقات في حالة استبدال القطعة املتصّلة بالتعديل أو في حالة استبدال 
الجهاز أثناء عملية الصيانة.

مبيعات قطع الغيار تكون بشكل مفرد عدد ٣ وال يقبل مبيعات الجملة.٩.
في حالة عدم مطابقة املعلومات املذكورة في نموذج طلب خدمة الضمان، يحق لدايدو إلغاء 

الطلب وإعادة املنتج للعميل مقابل رسوم خدمة تتراوح مابني 60 ريال – 200 ريال، وذلك بناء 
على نوع املنتج وعنوان العميل.

يقوم العميل بإرفاق صور واضحة للمنتج ليتم معاينته فور استالمه لدى مقّدم خدمة 
الضمان. دايدو غير مسؤولة عن أي ضرر في الجهاز في حالة عدم إرفاق صور واضحة 

للمنتج.


