
الضمان المحدود 
كة    هذا الضمان المحدود، ال تقدم 

ً
احة ه  ثناء ما هو منصوص عل حة أوeSightاس  أي ضمانات 

كة  ما ُتخ   . ق أو مالءمة االستخدام لغرض مع س ما  ذلك أي ضمانات لل ة أخرى،  eSightضمن
 عن جميع الضمانات غ المنصوص عليها  هذا الضمان المحدود. تقت الضمانات ال قد

ً
احة مسؤوليتها 

ان الضمان المنصوص عليها  هذا الضمان المحدود. موجب القانون ع مدة  ُتفرض 
كة eSightي هذا الضمان المحدود ع نظارة  معرفة  عة  ائعeSight المب عة لها أو ال ات التا  وال

اسم " عا  شار إليهم جم ُ ")  هذا الضمان المحدود.eSightالمعتمدين المرّخص لهم  جميع أنحاء العالم (
غ هذا الضمان المحدود جميع مكونات األجهزة الملحقة بنظارة   وقتeSightغ هذا الضمان المحدود. 

ي هذا الضمان ة يتم تضمينها  الوحدة.  ثناء أي عدسات طب اس م،  سل ــــخ ال اء لمدة سنة من تار ال
كة   خدمة الضمان.eSightالمحدود  جميع الدول ال تقدم فيها 

ة لنظارة  ة إضاف اء حما ار ل ك الخ ائكeSightعالوًة ع هذا الضمان المحدود، لد ك. و حالة   الخاصة 
ة لنظارة  ة اإلضاف ة المحددة  eSightلها، تكون الحما ة ونطاق التغط ك وفقا لف ة البيع الخاصة  دءااتفاق  

م.  سل ــــخ ال من تار
كة  نك و  املة ب ة الضمان ال ام الواردة  هذا الضمان المحدود اتفاق وط واألح eSightشمل ال

حة أوeSightخصوص نظارة  ات أو إقرارات أخرى  ث تحل محل أي ضمانات أو اتفاق ائها، ح  ال قمت 
ك. اء الخاصة  ة ال عمل ما يتعلق  حررها أي طرف ف ُ ة  ضمن

كة  كة eSight أن منتج نظارة eSightتضمن  ائه من   خاٍل من عيوب  المواد أوeSight الذي قمت 
م. قد سل ــــخ ال ة الضمان المحدود من تار دأ ف ة الضمان المحدود. ت قا لالستخدام العادي خالل ف يع ط التص
ة الضمان المحدود. هذا الضمان ط لتل خدمة الضمان خالل ف اء ك ل مؤّرخ لل م دل طلب منك تقد ُ

حصل ع نظارة  ل للتنازل عنه إ أي شخص  .eSightالمحدود غ قا ها األص  من مال
كة  ة الضمان المحدود، ستقوم  دال وحدات نظارة eSightخالل ف اس  eSightما ة أو إصالحها.   المعي

كة  دالها. يتم ضمان خلو المنتجات ال تمeSightتحتفظ  أجزاء المكونات ال يتم اس حقها  االحتفاظ   
ة أطول. س لف ة الضمان األص ول ة من ف ق يع للمدة المت موجب الضمان من عيوب المواد أو التص إصالحها 

كة  دال نظارة eSightما تحتفظ  حقها  اس  eSight.أخرى مماثلة أو أفضل منها امل  ال ك   الخاصة 
اء نظارة eSightوتحتفظ  حقها  إعادة ثمن   eSightدالها. هذا هو مدى ً من إصالحها أو اس د امل  ال  

ما يتعلق بوحدات نظارة  ض المتاح لك ف ة أو الُمعطلة.eSightالتع  المعي
كة  مبيوتر األخرى أوeSightال تتحمل  انات أو برامج ُمخزنة ع أجهزة ال ار أو فقدان أي ب ة األ  مسؤول

ة المتصلة بنظارة  ون ْشمل الضمان المحدود الماثل أي وحدات أو مكونات ملَحقةeSightاألنظمة اإلل . ال 
اء نظارة eSightبنظارة  جة لحادثة أو سوءeSight، وقت  ة ن حت معي ث بها أو أص ، تعرضت للتلف أو الع

ل غ مرّخص. االستخدام أو إصالح أو تعد

ة المحدودة المسؤول
كة  ة تجاهك أو تجاە أي شخص ثالث  أيeSightال تتحمل  الؤها المسؤول  أو مديروها أو موظفوها أو و

جة شأ ن ة وال ت ة أو خاصة أو تأدي ة أو رادعة أو عرض ع ة أو ت ا ات غ م حال من األحوال عن أي تلف
ة أوeSightاستخدامك أو سوء استخدامك ألي من أجهزة  ة التعاقد ات عن المسؤول شأت هذە التلف  سواء 

ان من غض النظر عما إذا  ة أخرى  ة قانون ة أو النظام األسا أو أي نظ ة أو اإلهمال أو حقوق المل التقص
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ة قة، فإن مسؤول ام الواردة  هذە الوث خالف األح ات. وما لم ُينص ع ما  الممكن توقع مثل هذە التلف
eSightاء الجهاز ل اإلجراء  جميع األوقات، ع سعر  غض النظر عن ش ان و ب   ستقت تجاهك ألي س

ان أقل. دال، أيهما  لفة اإلصالح أو االس أو ت

دء خدمة الضمان
ان منتج نظارة  منطقتك.eSightإذا  ممثل دعم العمالء الخاص  ك يتطلب الخدمة، فالرجاء االتصال   الخاص 

لة د المش سعد أخصا الدعم الف مساعدتك  تحد ُ ل.  ع إ وثائق المستخدم لمعرفة التفاص ير الرج
ورة. الها، حسب ال ورة ح انة ال ارات الص د خ وتحد

ه خدمات نظارة  لد ال تتوفر ف ت خدمة الضمان، فإن إعادة الشحن مرة أخرىeSightإذا انتقلت إ  ا وطل  حال
عادة شحن وحدتك ال تم إصالحها ستكونان ع مسؤوليتك ونفقتك الخاصة.eSightإ   و

ة  إخالء المسؤول
كة  ي من خالل استخدام أجهزتها.eSightال تضمن   أي درجة معينة من تحس حدة ال أو المجال ال

كة  ما الeSight أي ادعاءات حول مالءمة أجهزة eSightاإلضافة إ ذلك، ال تقدم   . شاط مع  ألي 
ر ناتج عن مستخد أجهزتها.eSightتتحمل  ة أو  ة عن أي إصا  المسؤول

ة. سخة اإلنجل ال عتد  ُ ة،  سخة اإلنجل ة تعارض ب ترجمة الضمان وال حال وجود أ
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