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AGU Baby - საგარანტიო მომსახურების პირობები 
 

 

✓ შეძენის დროს მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს საგარანტიო ტალონზე აღწერილ 

პირობებს და გამოყენების ინსტრუქციას. 

✓ პროდუქციის შეძენიდან 48 საათს განმავლობაში მომხმარებელს გაეგზავნება ელეტრონული 

საგარანტიო ტალონი რეგისტრაციისას შოპზე მითითებულ ელ. მისამართზე. 

✓ საგარანტიო ტალონს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სარეალიზაციო ობიექტის მიერ დასმული 

ბეჭედი. 

✓ საგარანტიო ტალონის გაგზავნით გამყიდველი ადასტურებს, რომ: 

• შეძენის დროს მოწყობილობა შემოწმებულია, დაკომლექტებულია სრულად და აქვს უნაკლო 

გარეგანი სახე; 

 

 

გარანტია ეძლევა მომხმარებელს: 

• მოწყობილობის ქარხნული წუნის შემთხვევაში; 

• საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში (შეძენიდან 2 წლის განმავლობაში) მომსახურების 

მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს მოწყობილობის შეძენის დამადასტურებელი საბუთი 

(ჩეკი) და ორიგინალი საგარანტიო ტალონი; 

• გარანტია ვალიდურია მხოლოდ მისი სწორი შევსების შემთხვევაში; 

• რემონტი საგარანტიო პერიოდში ხორციელდება უფასოდ; 

• პროდუქტის ჩაბარებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში კომპანია იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს 

მომხმარებელს პირველადი დასკვნა მოწყობილობის შეკეთების პირობებისა და ვადების შესახებ; 

• სარემონტო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მაქსიმალური ვადა შეადგენს 30 კალენდარულ 

დღეს მოწყობილობის ჩაბარების დღიდან. 

 

 

 

გარანტია არ ვრცელდება: 

• მოწყობილობის ექსპლუატაციის, შენახვის ან ტრანსორტირების წესების დარღვევის 

შემთხვევაში; 

• მოწყობილობის არასწორი დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში; 

• მოწყობილობის გადაჭარბებული დატვირთვით გამოყენების შემთხვევაში; 

• კვების, სატელეკომუნიკაციო და საკაბელო ქსელების სახელმწიფო ტექნიკური სტანდარტებიდან 

და ნორმებიდან გადახრის შემთხვევაში; 

• საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში მოწყობილობის თვითნებური შეკეთების 

შემთხვევაში; 

• არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული რემონტის ან მწარმოებლის მიერ 

არასანქცირებული კონსტრუქციული ან სქემოტექნიკური ცვლილებების ან პროგრამული 

უზრუნველყოფის ცვლილებების შემთხვევაში; 
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• არაორიგინალი აქსესუარების და/ან ექსპლუატაციის ინსტრუქციით გაუთვალისწინებელი 

სახარჯი მასალების გამოყენების შემთხვევაში;  

• მოწყობილობის მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში. 
 
 

 

 

 

საგარანტიო მომსახურებით სარგებლობის მიზნით 

 

მომხმარებელმა უნდა მიმართოს შპს „ნატურლენდს“, გიორგი ჭყონდიდელის N87ა, ტელ: 032 269 
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საგარანტიო მომსახურების გაცემამდე, პროდუქციის ჩაბარებისას აუცილებელია: 

 

1. საგარანტიო ტალონის ვალიდურობის დადგენა: 

➢ არის თუ არა სწორად შევსებული საგარანტიო ტალონი; 

➢ საგარანტიო ვადის შემოწმება; 

➢ აქვს თუ არა მომხმარებელს შეძენის დამადასტურებელი ჩეკი. 

2. მიმართვის მიზეზის დადგენა და ჩანიშვნა; 

3. მოწყობილობის გარეგნულად დათვალიერება (აქვს თუ არა რაიმე სახის წუნი, მინუსების 

გამორიცხვა);  

4. მოწყობილობის გარეგნული მახასიათებლების შესავსებ ფორმაში ჩანიშვნა;  

5. მოწყობილობისთვის  ფოტოს გადაღება;  

6. მომხარებლის საკონტაქტო მონაცემების ჩანიშვნა;  

7. 5 სამუშაო დღეში მომხარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება მოწყობილობის შეკეთების 

პირობებთან დაკავშირებით, კერძოდ შეკეთდება მოწყობილობა თუ მიიღებს ახალ მოწყობილობას  

და რა ვადებში. 

 


