
MONTHS



شــرکـــت نیلپــــر، محصول شما را در 
صورت استفاده صحیح به مدت ١٨ ماه پس از تاریخ 

خرید ضمانت می کند.
در صورت فقدان اسناد خرید، زمان تولید محصول مالک رشوع ضمانت خواهد بود.

تاریخ رسویسشماره فاکتور
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یر شامل ضمانت نمی شود موارد ز

آسیب های مربوط به روکش چمدان:
هرگونــه آســیب و یــا خــرا� نــا� از اســتفاده نامناســب، تصــادف، وارد کــردن رضبه هــای 

شدید، قرار گرفنت در معرض گرمای شدید، حالل های شیمیا�، اسید و آب.
آسیب های ظاهری مانند فرو رفت© ها، خراش روی بدنه و یا تغییـر رنگ.

آســیب ها� کــه در زمــان حمــل چمــدان توســط خطــوط هــوا� بــه چمــدان وارد مــی شــود. 
(این موارد را با مراجعه به بخش جامه دان فرودگاه پیگ°ی نمائید.)

آسیب های مربوط به حوادث غ°مرتقبه از قبیل سیل، زلزله و ... 
رسقــت محصــول شــامل ضمانــت نمی باشــد. قفــل چمــدان بــرای جلوگــ°ی از بــاز شــدن 

تصادفـی چمدان تعبیه شده و به منظور جلوگ°ی از رسقت طراحی نشده است.

حداکرث ظرفیت تحمل بار چمدان به ترتیب از ســایز کوچک ١٠ کیلوگرم، ســایز متوســط ٢٢ 
کیلوگرم و سایز بزرگ ٣٠ کیلوگرم می باشد.

از حرکت دادن چمدان با استفاده از چرخ ها بر روی سطوح ناهموار پرهÄ نمائید.
از نشسنت و یا راه رفنت بر روی چمدان اکیداً خودداری کنید.

وزن خــود را بــر روی دســته تــروË چمــدان وارد نکنیــد، ایــن کار موجــب افتــادن و آســیب 
رسیدن به شما و چمدان خواهد شد.

از دســته تــروË بــه منظــور بلنــد کــردن چمــدان اســتفاده نکنیــد. بــرای ایــن منظــور از دســته
 های ثابت استفاده کنید.

از قرار دادن چمدان در معرض گرمای زیاد و یا در نزدیÎ وسایل گرمایÍ خودداری کنید.
مراقب سطوح و یا وسایل تÄ باشید؛ ممکن است به چمدان شما آسیب وارد کند.

رشایط استفاده صحیح از محصول
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