GUARANTEE
CARD
شرایط ضمانت نامه

 -1ضمانت نامه زیر نظر گروه صنعتی برنا یاور ویرا می باشد.
 -2کلیه اقالم تولیدی شامل یراق آالت و اتصاالت ،نوار لبه،
روکش مالمینه و پی وی سی دارای  1سال گارانتی
تعویض رایگان پس از تایید کاشناسان صنایع چوب
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الف -کلیه قطعات و محصوالت
گروه صنعتی برنایاور ویرا (بینو)
به مدت  10سال شامل خدمات
پس از فروش بوده و هزینه های
مربوطه شامل تعمیر قطعات،
تعویض قطعات ،اجرت حمل و
نقل و ایاب ذهاب بر عهده خریدار
می باشد.

کنترل صدا

ب -مدت زمان خدمات یاد شده
از زمان تشخیص نماینده
فروشگاه حداکثر بیست روز کاری
است که به مدت زمان خدمات
پس از فروش اضافه می گردد.

مبلمان اداری بینو
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خدمات پس از فروش

BAYNO OFFICE FURNITURE
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بینو می باشد
کلیه هزینه های جانبی و ایاب و ذهاب به عهده خریدار
می باشد.
استفاده نادرست مانند :خط انداختن با وسیله تیز یا
استفاده از مواد شوینده و پاک کننده ناسازگار با محصول
و استفاده از محصول در فضای باز و یا محیط غیر
استاندارد (به شدت گرم و یا مرطوب) ،همچنین رخ
دادن حوادثی چون سیل ،زلزله و آتش سوزی شامل
ضمانت نمی شود و در صورت بروز مشکل ،تحت شرایط
خدمات پس از فروش (بند الف) رسیدگی خواهد شد.
حوادث ناشی از حمل و نقل نادرست کاال را از گارانتی
خارج می کند
تعمیر یا باز و بسته شدن توسط افراد متفرقه و غیر از
کارکنان شرکت بینو ،محصول را از شرایط گارانتی خارج
می کند.

نکاتی درباره افزایش بهره وری در فضای اداری

سر و صدای زیاد باعث کاهش
تمرکز می شود.

ذخیره سازی
از قفسه ها و کابینت های
فایلینگ برای ذخیره سازی
اسناد استفاده کنید.

نور
نور طبیعی نسبت به نور
مصنوعی در ارجحیت است.
نورپردازی مناسب باعث
افزایش هوشیاری می شود.

مبلمان اداری
هزینه کردن در خرید مبلمان
اداری ارگونومیک جهت
سرمایه گذاری بلند مدت.

www.bayno-co.com

