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«Smart Service»қосымшаerviceнии услуг дополнительной 

гара«Компания Эврика» ЖШС шарты 
 

«Эврика компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - 
«Компания») осы арқылы жеке тұлғалардың шектеусіз қатарына төмендегі 

талаптар мен тәртіпке сәйкес шартқа қосылу арқылы төмендегі талаптар 
негізінде «Smart Service» қосымша кепілдік қызметтерін (бұдан әрі - «Smart 
Service») ұсыну туралы осы шартты (бұдан әрі - «Шарт») жасауды ұсынады.  

 
1. Осы Шартта пайдаланылатын ұғымдар 

 
1.1. Клиент – осы Шарттың талаптарына сәйкес Компанияға тапсырыспен 

жүгінген жеке тұлға, сондай-ақ сертификатқа қол қойған және шарттың 

талаптарына сәйкес оның бағасын төлеген тұлға. 
1.2. Орындаушы – Компания, сондай-ақ онымен байланысты Сервис 

орталықтар (бұдан әрі - «СО») арқылы Шарт бойынша Клиентке қызмет 
көрсететін тұлғалар. 

1.3. Қызметтер – түрлері мен көлемі осы Шартта көрсетілген, шарт 

талаптарында тауарға қосымша қызмет көрсету бойынша компания 
орындайтын «Smart Service« қосымша кепілдік қызметтері; 

1.4. Тауар – сериялық нөмірі сертификатта көрсетілген, Компанияға тиесілі 
«Evrika» дүкендер желісінде Клиент сатып алған тауар. Тауарға осы 
тауармен бірге жүретін жиынтықтау, шығыс материалдары, аксессуарлар 

жатпайды; 
1.5. Сертификат – осы Шарттың талаптарына сәйкес, Қызмет көрсету 

сұранысымен Клиент жүгінетін осы Шартқа қосылу туралы Клиенттің 
өтініші, сондай-ақ Қызмет нәтижелерін алу фактін растайтын құжат (оның 
нысаны осы Шарттың №1қосымшасында анықталған) осы Шарттың 

ажырамас бөлігі болып табылады;   
1.6. Шарт – жария оферта – Компаниямен осы Шартта келісілген талаптар 

негізінде осы шартты жасау ұсынысы;  
1.7. Сайт –Компанияның интернет-ресурсы, мекенжайы https://evrika.com. 

1.8. Сервис менеджер – дүкеннің қызметкері, оның функционалдық 
міндеттеріне ақаулы тауармен жұмыс істеу және »Smart Service» 

қызметтеріне қатысты кеңес беру кіреді. 
 
Осы Шарт жария болып табылады және Клиент пен Компания арасындағы 

құқықтық қатынастарды анықтайды. 
 

2. Шарттың мәні 
 

2.1. Компания осы Шарттың талаптарына сәйкес «Smart Service» қызметтерін 
көрсетуді ұйымдастырады, ал Клиент олардың құнын төлейді. 

 

2.2. «Smart Service» қызметтерінің көлемі, оларды орындау шарттары, тәртібі 
және мерзімдері осы Шартпен анықталған және сертификатта көрсетілген. 

 

2.3. Қызметтер «Evrika» сауда желісінің дүкендерінде клиент сатып алған 

тауарға қатысты тауарға қоса берілетін пайдалану құжаттарына (нұсқаулыққа, 

техникалық паспортқа және т. б.) сәйкес жүргізіледі.  

 

https://site.evrika.com/
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2.4. Компания осы Шартта көзделген «Smart Service» қызметтерін орындауға өз 

қалауы бойынша үшінші тұлғаларды немесе Орындаушыларды тартуға құқылы. 

 

2.5. Осы Шарт бойынша» Smart Service» қызметтері сапа кепілі болып 

табылмайды және кепілдік кезеңі ішінде тауарды сатушының 

(импорттаушының) және/немесе өндірушінің кепілдік міндеттемелерін 

орындаумен байланысты сатушының міндеттемелерін алмастырмайды. 

 

2.6. Бір мезгілде Сертификтақа қол қою және оны Компанияның жұмыскеріне 

тапсыру арқылы Клиент Компанияның шотына Тауар ақысын төлеген сәттен 

бастап осы Шарт жасалды деп саналады және Клиент сатып алған Тауар Шарт 

талаптарында көзделген «Smart Service» қызметтері шеңберінде қызмет 

көрсетуге жатады. 

 

3. Қызметтер 

 
3.1. Осы Шарт бойынша қызметтер Клиент Шарттың бағасын төлеген 

жағдайда орындалады, бұл оған кассалық чек берумен, сондай-ақ Клиент 
сертификатты толтырумен және оған қол қоюмен расталады. 

 

3.2. Қызметтер компания клиентінің осы Шартта көзделген жағдайларда 
жиынтықтаушы бөліктердің құнын өтеуін қоспағанда, клиенттен қосымша 

ақы алынбай орындалады. 
 

3.3. «Smart Service «қызметтері Клиент пен Компания арасында жасалған 

Шарт негізінде тауар сатып алынған «Evrika» компаниясының дүкенінде 
Тауарды қызмет көрсетуге беру жолымен, сондай-ақ Шартта және 
Сертификатта айқындалған талаптарды ескере отырып орындалады. 

Дүкендердің мекен-жайлары сайтта орналасқан. 
 

3.4. Клиент өз бетінше (Компанияның қатысуынсыз) «Evrika» сауда желісінің 

тиісті дүкеніндегі Сервис менеджеріне жүгіну жолымен тауар сатып 
алынған «Evrika» сауда желісінің дүкеніне «Smart Service» қызметтері 
шеңберінде Тауар тасымалдау және / немесе қызмет көрсетуді 

ұйымдастырады. 
 

3.5. Компания тауарды қабылдайды және клиентке «Smart Service» қызметін 

көрсету үшін тауардың қабылданғанын растайтын қабылдау-тапсыру 
актісін ұсынады. Клиент тауармен бірге сатып алу кезінде тауарға қоса 

берілген пайдалану құжатын, оның ішінде тауардың сипаттамасы мен 
пайдалану тәртібін (нұсқаулықты, техникалық паспортты және т. б.) 
қамтитын пайдалану құжатын қабылдаушы тұлғаға береді, сондай-ақ 

компания мен клиент қол қойған сертификатты ұсынады. 
 

3.6. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер клиенттен қосымша ақы 
алынбай орындалады, осы Шартқа және осы Шартқа №1 қосымшада 
көрсетілген көлемде және талаптар негізінде ғана жүргізіледі. 
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3.7. Көрсетілетін қызметтерді орындау мерзімі, қажетті жиынтықтаушы 

бөлшектер (шығыс материалдары) болған кезде, тауарды қабылдап алған 
күннен бастап 60 жұмыс күннен аспауға тиіс. «Smart Service» 

қызметтерін орындауға қажетті жиынтықтаушы бөлшектер (шығыс 
материалдары) болмаған жағдайда, Қызметтерді орындау мерзімі «Smart 

Service» қызметтерін орындауға қажетті жиынтықтаушы бөлшектерге 
(шығыс материалдарына) тапсырыс беру және жеткізу (жеткізу) 
мерзіміне, бірақ 60 жұмыс күннен аспайтын мерзімге ұзартылады. 

 

3.8. Компания клиентке егер «Smart Service» қызметтерін орындау мерзімі 
жиынтықтаушы бөлшектерді жеткізу (жеткізу) үшін 120 жұмыс күннен 

астам уақытқа ұзартылуын ескере отырып, сондай-ақ нарықта болмауына 
байланысты жиынтықтаушыларды сатып алу мүмкін болмаған жағдайда, 

тиісті кассалық чекте көрсетілген құнға сәйкес тауар құнына мөлшерлес 
Smart бонустарды есептеу арқылы тауар құнына 100% өтемақы төлеуді 
ұсынуға құқылы. 

 

3.9. «Smart Service» қызметтерінің тізбесі мен көлемі келесі қызметтермен 
және жұмыстармен шектелген:  

 
3.9.1. Тауарды пайдалану бойынша консультация; 

3.9.2. Диагностика; 
3.9.3. Кепілдік жағдайлары, бөлшектердің табиғи тозуы бойынша жөндеу.  
Жасырын ақауларды жою; 

3.9.4. Найзағайдың түсуінен кернеудің ауытқуы, желінің шамадан 
тыс кернеуі нәтижесінде туындаған ақауларды жөндеу. 

3.9.5. Су құбыры желісіне су беру тоқтатылған жағдайда туындаған 
ақауларды жөндеу.  

 
3.10. Клиентке келесі жағдайларда Қызметті орындатудан бас тартылуы 

мүмкін: 
 

3.10.1. Шығыс және жинақтаушы материалдар (батарейкалар, 

аккумуляторлар, қоректендіру элементтері, желілік адаптерлер, 
электр шамдары, картридждер, шаңсорғыштарға арналған 
қапшықтар және т. б.); 

3.10.2. Техниканың жұмыс істеуіне кедергі жасамайтын және оның 
қауіпсіз пайдаланылуын бұзбайтын косметикалық ақаулар; 

3.10.3. Негізгі бұйымның корпустық бөлшектеріне, сынған электронды 
және механикалық тораптарына қатысты техниканың 
механикалық зақымдануы; 

3.10.4. Өндіруші ұсынған, нұсқаулықта көрсетілген тауарды пайдалану, 
сақтау және тасымалдау ережелерінің бұзылуы салдарынан 

тауардың зақымдалуы; 
3.10.5. Біліксіз араласу және өз бетінше жөндеу және жаңғыртудың 

анықталған жағдайларында тауарды жөндеу. Техниканы орнату 

(монтаждау); 
3.10.6. Сыртқы ортаның әсеріне байланысты зақымданулар: өрт, су 

тасқыны және еңсерілмейтін күштің басқа да жағдайлары, сондай-
ақ жәндіктер мен жануарлар келтірген зиян нәтижесінде пайда 
болған зақымдар; 
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3.10.7. Үшінші тұлғаның зиян келтіруі нәтижесінде тауардың жұмысқа 

жарамсыздығы; 
3.10.8. Басқа ұйымдарда сервистік қызмет көрсету. Авторландырылмаған 

сервистік орталықтарды қызмет көрсету; 
3.10.9. Бұйым іішне сұйықтықтың және/немесе бөгде заттардың түсіп 

кетуі нәтижесіндегі зақымданулар; 
3.10.10. егер Тауар тағайындалуы бойынша пайдаланылмағаны анықталса; 
3.10.11. егер тұрмыстағы жеке қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған 

Тауар коммерциялық мақсатта пайдаланылса; 
3.10.12. егер Тауарда және/немесе Картада тауардың моделі мен сериялық 

нөмірі туралы ақпарат болмаса және/немесе зақымдалған болса;  
3.10.13. қалыпты, возникших вследствие нормального износа или ста;  
3.10.14. бағдарламалық жасақтаманы, құрылғыларды, ілеспе 

материалдарды немесе құрылғының базалық жиынтықтауышына 
кірмейтін басқа элементтерді пайдалану нәтижесінде туындаған 

ақаулар;  
3.10.15. бағдарламалық жасақтаманың зиянкес әрекеттерінің салдары 

болып табылатын ақаулар («вирус»). 

 
3.11. Егер Компанияның немесе Орындаушының қорытындысы бойынша 3.10-

тармақта көзделген негіздер болмаған жағдайда, Тауар жөндеуге 
жатпайды. Осы Шарттың талаптарына сәйкес, клиент Smart бонустармен 
төленген (өтелген) компанияның меншігіне тауарды өтеусіз берген 

жағдайда, Клиент Тауардың кассалық чегінде көрсетілген тауардың 
құнына мөлшерлес етіп Smart бонустарды есептеу арқылы Тауар 

құнының 100% төлемін (өтемақысын) алуға құқылы.    
 
Жоғарыда көрсетілген тармақты іске асырғаннан кейін компанияның 

барлық міндеттемелері орындалды деп, ал клиент пен компания 
арасындағы шарт тоқтатылды деп саналады.  

 
Осы Шарттың талаптары тиісті СО актісі негізінде жөндеуге жатпайтын 
тауарға айырбасталған жаңа тауарға және Smart бонустарға сатып 

алынған тауарға қолданылмайды. 
 

3.12. «Smart Service» қызметтерін орындау үшін Тауарды қабылдау, сондай-ақ 
«Smart Service» қызметтерін жүзеге асырғаннан кейін қайтару тиісті СО 

мен «Evrika» сауда желісі дүкендерінің жұмыс уақытында жүргізіледі. 
 

3.13. «Smart Service» қызметтері Клиенттің Сертификатына сәйкес таңдалған 

және Компанияның шотына Клиент төлеген «Smart Service» қызметтерінің 
қолданыс мерзімі ішінде орындалады. 

 

4. ШАРТТЫҢ БАҒАСЫ. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ 
 

4.1. Осы Шарттың қолдану мерзімі ішінде қызметтер көрсетуге тапсырыс беру 
құқығы Клиентте Сертификатқа қол қою кезінде «Smart Service» құнын 
төлеген сәттен бастап туындайды. 

 
4.2. Осы Шартты жасау үшін Клиент Шарттың № 2 қосымшасына сәйкес оның 

қолданылу мерзімін (жылдар санын) таңдайды. Осы Шарттың бағасы 
сатып алынатын Тауардың құнына және «Smart Service» қызметтері 
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шеңберіндегі таңдап алынған жылдар санына қатысты Клиент таңдаған 

осы Шарттың қолдану мерзіміне байланысты анықталады. 
 

4.3. «Smart Service» бағасы клиенттің сатып алған және осы Шарттың 
талаптары қолданылатын тауарды пайдалану бойынша консультацияны 
қамтиды, егер консультация орындалған болса, онда осы Шарттың құны 

жұмсалды, ал Компания Шартты толық көлемде орындады деп саналады, 
бұл ретте Компания осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттің 

Компанияға немесе Орындаушыға жүгінген кезінде, Тауарға қатысты 
«Smart Service» қызметтерін жүргізуге міндетті. 

 

5. «SMART SERVICE» ҚЫЗМЕТТЕРІН ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ 
АҚПАРАТТЫҚ ҚОЛДАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
5.1. Тауарды пайдалануға қатысты консультация бойынша «SmartService» 

қызметтерін қабылдау-тапсыру Сертификатқа қол қою арқылы 

қабылданады.  
5.2. Клиенттің өтініштері бойынша орындалған «Smart Service» қызметтерін 

қабылдау-тапсыруды Клиент «Smart Service» қызметтерін орындаған соң 
СО (немесе Компания) түрінде тиісті құжатқа қол қоюы арқылы жүргізеді. 

 

6. ОРЫНДАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ 
 

6.1. Компания пайдалану құжаттарының талаптарына сәйкес қызметтерді 
орындаған соң Тауарды пайдаланған жағдайда ғана, «Smart Service» 
қызметтерінің сапасына, оның ішінде олармен байланысты жасырын 

ақаулардың болмауына кепілдік береді. Мұндай кепілдік мерзімі тауарды 
Клиентке берген сәттен бастап 3 (үш) айды құрайды. 

 
6.2. Осы Шарт шеңберінде компания «Evrika» сауда желісінде Компаниядан 

сатып алынған Тауарға және Сертификатта көрсетілген сериялық нөмірге 

қатысты ғана «Smart Service» қызметтерін жүргізеді. Тауардың сериялық 
нөмірін дүкенде сервистік менеджердің толтыру мүмкіндігі болмаған 

жағдайда, Клиент Сертификаттағы деректерді өз бетінше толтырады. 
 

6.3. Компания «Evrika» сауда желісінде Компаниядан тауарды сатып алу 

фактісін тексереді, егер Клиент тауар «Evrika» сауда желісінде сатып 
алынды деген жалған мәліметтерді ұсынса, Компания «Smart Service» 

қызметтері шеңберінде тауарға қызмет көрсетуден бас тартады және 
құқық қорғау органдарына жүгіну құқығын өзіне қалдырады.  

 

7.      «Smart Service» ҚАЙТАРУ ШАРТТАРЫ 
 

7.1. Клиент «Smart Service-ті» қайтарған жағдайда: 
• Сатып алған күннен бастап 14 күнтізбелік күн ішінде 

орындаушы клиентке 100% төлемді қайтарады; 

• Сатып алған күннен 14 күнтізбелік күннен кейін «Smart 
Service-нің» пайдаланылмағанын ескере отырып, 

орындаушы клиентке нақты қалдықты бонустық баламада 
(«Smart Bonus» бонустық картасы) қайтарады; 

7.2 «Smart Service» қосымша кепілдігінің мерзімі өткен жағдайда, клиент 

орындаушының қызметтерін пайдаланбаған жағдайда, клиент 14 
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күнтізбелік күн ішінде толық құнды бонустық баламада талап етуге 

құқылы. 

 
8. ШАРТ ЖАСАУ, ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ШАРТТЫҢ 

ҚАЛҒАН ТАЛАПТАРЫ 

 
8.1. Осы Шарт оның бағасын Компанияның шотына төлеу және Сертификатқа 

қол қою арқылы жасалады (клиентпен акцептеледі). Клиенттің қол 
қойған Сертификатта көрсетілген бағаға сәйкес, Шарт «Smart Service» 

қызметтерінің құнын төлеген сәтте жасалды деп саналады. 
 
8.2. Осы Шарт Шарттың 7.1 тармағына сәйкес сатып алынған күні ғана 

жасалуы (акцептелуі) мүмкін. 
   

8.3. Осы Шарт Клиенттің сертификатына сәйкес таңдалған, Клиенттің 

Компания шотына төлеген «Smart Service» қызметінің қолданыс мерзімі 
ішінде қолданылады. Шарт төленген «Smart Service» шеңберіндегі 

Шарттың аяқталу мерзімінің немесе Шарттың 3.11 тармағында 
көрсетілген оқиғалардың қайсысының ерте басталуына байланысты, 
Сертификатқа сәйкес Клиент таңдаған «Smart Service» қолданыс мерзімі 

өткен соң немесе 3.11 тармақта сипатталған оқиғалардың бірі басталған 
кезінде өз қолданысын тоқтатады. 

 

8.4. Осы Шарттың бағасын төлеуі және Клиенттің Сертификатты толтыруы 
және қол қоюы арқылы Клиент осы Шартты жасағанға дейін осы 

Шарттың талаптарымен танысқанын, оны түсінгенін және онымен сөзсіз 
келісетінін растайды. 

 

8.5. Осы Шартта баяндалған талаптарды ескере отырып, Компания шартты 
қайтарып алғанға дейін немесе оны өзгертілген редакциядағы өзінің 
жаңа шартымен алмастырғанға дейін осы Шартты уақытында шектеусіз 

жасау ұсынысы. Егер осы Шартта тікелей өзгеше көзделмесе, егер 
Клиент осындай өзгерістер қолданысқа енгізілгенге дейін немесе осы 

офертаны кері қайтарып алғанға дейін оны жасаған болса, ұсыныс 
(оферта) талаптарының өзгеруі осы Шарт талаптарының өзгеруіне әкеп 

соқпайды. 
 

8.6. Компания Сайттағы Шарттың өзгертілген мәтінін тиісті ретте жария 

Хабарлау және жариялау арқылы Клиентпен жасалған Шарттың 
талаптарын біржақты өзгертуге құқылы. Клиент Шарттағы өзгерістермен 
танысу мақсатында, кемінде айына бір рет Сайтты тексеріп отыруға 

міндетті.  
 

8.7. Осы Шарт қазақ және орыс тіліндеріндегі Сретификтатқа қол қою 
арқылы қазақ және орыс тілдерінде жарияланады және жасалады, Шарт 
пен Сертификаттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндері сәйкес 

келмеген және / немесе әр түрлі оқылған жағдайда, олардың орыс 
тіліндегі мәтіндері басым күшке ие болады. 

 
 
Құрметпен, 
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«Компания Эврика» ЖШС 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
«Smart Service» қосымша кепілдік қызметтерін ұсыну туралы 

«Компания Эврика» ЖШС шартына №1 қосымша 
 
 

https://evrika.com/сайтында жарияланған «Smart Service»қосымша кепілдік талаптарын ұсыну  

туралы жария шартқа (бұдан әрі - «Шарт») 

№________________СЕРТИФИКАТ 

 

 

«Smart Service» қосымша кепілдік қызметтерін ұсыну туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) жалпы Шартқа «Smart Service» 

қосымша кепілдік қызметтерін алуға ниетті жеке тұлға - азаматты (бұдан әрі - Клиент) қосу арқылы жасалады. Клиент осы Шартқа өз 
талаптарын ұсына алмайды, Клиенттің осы сертификатқа қол қоюы Шарттың сөзсіз акцептін білдіреді. Шарттың немесе оның 

жекелеген ережелерінің мазмұнымен және нысанымен келіспеген жағдайда, Клиент Шарт жасаудан бас тартуға құқылы. 

Сертификат (бұдан әрі-Сертификат) орыс және қазақ тілдерінде 2 (екі) дана етіп толтырылады және қол қойылады, 
сертификаттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіні сәйкес келмеген және / немесе әртүрлі оқылған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін 

басым күшке ие болады, сертификаттың екі данасы да бірдей заңды күшке ие. 

Клиент осы сертификатқа қол қойған соң, Компания Шарттың барлық талаптарына тұтастай қосылу арқылы компанияның 
https://evrika.com ресми сайтында / (бұдан әрі - Компанияның сайты) орналасқан Шартты жасайды. 

Клиенттің сертификатқа қол қойған және оны компания қабылдап алған сәтінен бастап, Клиент пен Компания Шартта 

белгіленген құқықтар мен міндеттерге ие болады және оларды орындамағаны және / немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауап 

береді. 

Компанияның сайтында орналастырылған Шарт түпнұсқа дана болып табылады және толық заң күшіне ие. 

Сертификатқа қол қою арқылы Клиент: 
- «Smart Service» қосымша кепілдік шарттарының қызметтер кешенін ұсыну тәртібін реттейтін Шарттың барлық 

ережелерімен және талаптарымен және нормативтік-құқықтық актілермен танысқанын; 

- Шарттың мазмұнын, терминдер мен ұғымдардың мағынасын, оның барлық шарттарын толық түсінгенін; 
- Шартқа толық көлемде қосылу жолымен оның барлық талаптарына сәйкес Шарт жасасуға еркін ерік білдіруін растайды. 

 

Клиент төменде келтірілген мәліметтердің дұрыс екенін растайды: 

Клиенттің ТАӘ:   

Байланыс телефоны:  
 

Сертификат қолданылатын тауар: 

Тауардың бренді  
Тауардың моделі  

Тауардың сериялық құны 
(дүкенде толтыру мүмкіндігі болмаған жағдайда, Клиент 

деректерді өз бетінше толтырады) 

 

Тауар құны  
Сертификат құны  
Сертификаттың қолданыс  мерзімі с «___» _______ 20__ г. по «___» ____________ 20 г. 

 

Сертификатқа қол қою Клиенттің «Дербес деректерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, оның өз 
дербес деректерін өңдеуіне, сақтауына және беруді келісімін білдіреді. 

 

Осы сертификатқа қол қойылғаннан кейін («Evrika» сауда желісінің дүкеніндегі сатушы), жұмыскер Компания «Smart 
Service» шеңберінде сатып алынған Тауарды пайдалану бойынша консультация береді. Осы сертификатқа қол қоя отырып, Клиент 

сатып алынған тауарды пайдалану бойынша консультация беруге қатысты компанияның «Smart Service» қызметін толық көлемде 

көрсеткенін растайды. 
 

Клиент Шарттың қолдану мерзімі ішінде «Smart Service» қосымша кепілдік қызметтеріне құқылы: 

 
 Тауарды пайдалану бойынша консультация.  

 Диагностика.  

https://evrika.com/
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 Кепілдік жағдайлар, бөлшектердің табиғи тозуы бойынша жөндеу.  

 Жасырын ақауларды жою.  

 Найзағайдың түсуінен кернеудің ауытқуы және желінің шамадан тыс кернеуі. 

 Су құбыры желісіне су беру тоқтатылған жағдайда туындаған ақауларды жөндеу.  

 

Осы Шарт келесілерге қолданылмайды: 

 Шығыс және жиынтықтаушы материалдар (батарейкалар, аккумуляторлар, қоректендіру элементтері, желілік адаптерлер, электр 

шамдары, картридждер, шаңсорғыш қапшықтары және т.б.); 

 Техниканың жұмысына кедергі жасамайтын және оның қауіпсіз пайдаланылуын бұзбайтын косметикалық ақаулар; 

 Негізгі бұйымның корпустық бөлшектеріне, сынған электронды және механикалық тораптарына қатысты техниканың 
механикалық зақымдануы; 

 Өндіруші ұсынған, нұсқаулықта көрсетілген тауарды пайдалану, сақтау және тасымалдау ережелерінің бұзылуы салдарынан 

тауардың зақымдалуы; 

 Біліксіз араласу және өз бетінше жөндеу және жаңғыртудың анықталған жағдайлаынрда тауарды жөндеу. Техниканы орнату 

(монтаждау); 

 Сыртқы ортаның әсеріне байланысты зақымданулар: өрт, су тасқыны және еңсерілмейтін күштің басқа да жағдайлары, сондай-ақ 

жәндіктер мен жануарлар келтірген зиян нәтижесінде пайда болған зақымдар; 

 Үшінші тұлғаның зиян келтіруі нәтижесінде тауардың жұмысқа жарамсыздығы; 

 Басқа ұйымдарда сервистік қызмет көрсету. Авторландырылмаған сервистік орталықтарды қызмет көрсету; 

 Бұйым ішіне сұйықтықтың және/немесе бөгде заттардың түсіп кетуі нәтижесіндегі зақымданулар; 

 егер Тауар тағайындалуы бойынша пайдаланылмағаны анықталса; 

 егер тұрмыстағы жеке қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған Тауар коммерциялық мақсатта пайдаланылса; 

 егер Тауарда және/немесе Картада тауардың моделі мен сериялық нөмірі туралы ақпарат болмаса және/немесе зақымдалған болса;  

 қалыпты тозу немесе ескіру салдарынан туындайтын ақаулар;  

 бағдарламалық жасақтаманы, құрылғыларды, ілеспе материалдарды немесе құрылғының базалық жиынтықтауышына кірмейтін 
басқа элементтерді пайдалану нәтижесінде туындаған ақаулар;  

 бағдарламалық жасақтаманың арам ниетті әрекеттері салдары болып табылатын ақаулар («вирус»). 
 

«Smart Service» қосымша кепілдік қызметтерін орындау үшін, Клиент Компанияға келесі құжаттарды ұсынуға міндеттенеді: 

 Осы Сертификат; 

 Жеке куәлік көшірмесі; 

 Зақымдалған жабдықтың өзі; 

 Жабдықты сатып алу және Шарт бойынша қызмет ақысын төлеу туралы кассалық чек; 

 Жабдықтың түпнұсқа қаптамасы. 

 
 

Клиент   

 

ТАӘ ______________                                                                        

Қолы ____________                                                                      

«Компания Эврика» ЖШС 

 

Директор  

Қолы_________ 
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«Smart Service» қосымша кепілдік қызметтерін ұсыну туралы 

«Компания Эврика» ЖШС шартына №2 қосымша 
 

 

«SmartService» құны мен мерзімі 

 

Сертификат түрі 
Сертификат құны 

2 жыл 3 жыл 5 жыл 

Тауар құны 10% 15% 20% 

 


