تعهدنامه خرید
دستگاهها صحیح و سالم تحویل پذیرنده و با سوئیچ شرکت های معتبر  PSPبه حساب بانکی بانکهای تأئیدشده بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و مع رفی شده از سوی پذیرنده در فرم های ثبت نام متصل میگردد ،بنابراین پذیرنده متعهد میشود که در صورت خرید و
تخصیص به شماره حساب وی ،دیگر ادعائی نسبت به وجه پرداختی نداشته و خود را مالک دستگاه خریداری شده بداند.
این دستگاهها طبق مطلب فوق توسط مؤسسه با مالکیت قطعی در اختیار پذیرنده قرار میگیرد و بانک مورد نظر بجز در موارد استعالم
حسابی هیچگونه تعهدی در قبال دستگاهها نخواهد داشت.
فرصت تست دستگاههای استوک و ریفر شده و باطری و متعلقات آن از زمان فعالسازی فقط  27ساعت و دستگاههای نو فقط  72ساعت
است و بعد از آن مؤسسه دیگر هیچگونه تعهدی برای تعویض آن ندارد.
خدمات این دستگاهها باید فقط و فقط در داخل مؤسسه صورت پذیرد و مؤسسه هیچگونه عملیاتی بر روی دستگاههای دست کاری
شده انجام نخواهد داد.
صدمات وارده به دستگاه از سوی آداپتورهای تعویض شده و عدم استفاده صحیح از دستگاه و شارژهای نامناسب و طوالنی مدت که باعث
مستهلک شدن باطری های این دستگاهها خواهد شد مورد تأئید این مؤسسه نمیباشد.
فقط و فقط درصورت موافقت مؤسسه با مرجوع نمودن دستگاه توسط پذیرنده 24 ،تا  04درصد مبلغ مصوب مدل دستگاه در تاریخ خرید
پذیرنده ،کسر و ما بقی پس از اعالم واحد فنی مبنی بر سالم بودن کامل دستگاه به حساب پذیرنده واریز میگردد.
فقط و فقط درصورت موافقت مؤسسه با تعویض دستگاه با مدل دیگر  74تا  04درصد مبلغ مصوب مدل دستگاه در تاریخ خرید پذیرنده،
کسر و مابقی مبلغ برای خرید مدل دیگر محاسبه میگردد.
کلیه موارد و هزینه های خسارتی معرفی شده از طرف واحد فنی بر عهده پذیرنده است.
نام و نام خانوادگی پذیرنده :

تاریخ :

مهر و امضاء و اثر انگشت

اینجانب  ...............................................ضمن قبول همه مندرجات فوق متعهد میگردم که دستگاه کارتخوان به شماره سریال
 ...............................................متعلق به بنده بوده و با رضایت کامل و قبول همه تعهدات آن و با دریافت وجه دستگاه آنرا به آقا/خانم
 ...................................................واگذار مینمایم و مؤسسه هیچگونه تعهدی در قبال وجه مورد نظر ندارد.
نام و نام خانوادگی دریافت کننده
امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی واگذارکننده
امضا و اثر انگشت

