
الضمان المحدود 
كة  ي هذا الضمان المحدود، ال تقدم �ث

 �ض
ً
أي ضمانات ��حة أو eSightباستثناء ما هو منصوص عل�ه �احة

كة  . كما ُتخ�ي �ث ض ي ذلك أي ضمانات للتس��ق أو مالءمة االستخدام لغرض معني
 eSightضمن�ة أخرى، بما �ض

ي قد  ي هذا الضمان المحدود. تقت� الضمانات اليت
 عن جميع الضمانات غ�ي المنصوص عليها �ض

ً
مسؤوليتها �احة

ي هذا الضمان المحدود. ُتفرض بموجب القانون ع� مدة ��ان الضمان الم
 نصوص عليها �ض

كة  eSight��ي هذا الضمان المحدود ع� نظارة  ض  eSightالمب�عة بمعرفة �ث كات التابعة لها أو البائعني وال�ث
ا باسم " ي جميع أنحاء العالم (ُ�شار إليهم جم�ع�

ي هذا الضمان المحدود. �غ�ي eSightالمعتمدين المرّخص لهم �ض
") �ض

اء لمدة ثالث سنوات من تار�ــــخ  eSightدود جميع مكونات األجهزة الملحقة بنظارات هذا الضمان المح وقت ال�ث
ي تقدم  ي جميع الدول اليت

ي الوحدة. ��ي هذا الضمان المحدود �ض
التسل�م، باستثناء أي عدسات طب�ة يتم تضمينها �ض

كة   خدمة الضمان.  eSightفيها �ث

ي هذا الضم
وط واألحكام الواردة �ض كة �شمل ال�ث ض �ث بخصوص  eSightان المحدود اتفاق�ة الضمان ال�املة بينك و�ني

ائها، ح�ث تحل محل أي ضمانات أو اتفاق�ات أو إقرارات أخرى ��حة أو ضمن�ة  eSightنظارة  ي قمت ��ث اليت
اء الخاصة بك.   ُ�حررها أي طرف ف�ما يتعلق بعمل�ة ال�ث

كة  كة  eSightأن منتج نظارة  eSightتضمن �ث ائه من �ث ي المواد أو  eSightالذي قمت ��ث
خاٍل من عيوب �ض

ة الضمان المحدود من تار�ــــخ التسل�م. قد  ة الضمان المحدود. تبدأ ف�ت ا لالستخدام العادي خالل ف�ت التصنيع طبق�
ة الضمان المحدود. هذا الضمان ا ي خدمة الضمان خالل ف�ت

ط لتل�ت اء ك�ث لمحدود ُ�طلب منك تقد�م دل�ل مؤّرخ لل�ث
.  eSightغ�ي قابل للتنازل عنه إ� أي شخص �حصل ع� نظارة   من مال�ها األص�ي

كة  ة الضمان المحدود، ستقوم �ث المعيبة أو إصالحها. كما  eSightباستبدال وحدات نظارة  eSightخالل ف�ت
كة  ي يتم استبدالها. يتم ضمان  eSightتحتفظ �ث ي االحتفاظ بأجزاء المكونات اليت

ي تم بحقها �ض خلو المنتجات اليت
ة أطول.  ة الضمان األص�ي ول�س لف�ت إصالحها بموجب الضمان من عيوب المواد أو التصنيع للمدة المتبق�ة من ف�ت

كة  ي استبدال نظارة  eSightكما تحتفظ �ث
الخاصة بك بال�امل بأخرى مماثلة أو أفضل منها.  eSightبحقها �ض

اء eSightوتحتفظ  ي إعادة ثمن �ث
بال�امل بدً� من إصالحها أو استبدالها. هذا هو مدى  eSightنظارة  بحقها �ض

 المعيبة أو الُمعطلة.  eSightالتع��ض المتاح لك ف�ما يتعلق بوحدات نظارة 

كة  ار أو فقدان أي ب�انات أو برامج ُمخزنة ع� أجهزة ال�مبيوتر األخرى أو األنظمة  eSightال تتحمل �ث مسؤول�ة األ�ض
ون�ة  . ال �ْشمل الضمان المحدود الماثل أي وحدات أو مكونات ملَحقة بنظارة eSightالمتصلة بنظارة اإلل��ت

eSight اء نظارة ، تعرضت للتلف أو العبث بها أو أصبحت معيبة نت�جة لحادثة أو سوء االستخدام eSight، وقت �ث
 أو إصالح أو تعد�ل غ�ي مرّخص. 

 المسؤول�ة المحدودة
كة  ي أي حال  eSightال تتحمل �ث

أو مديروها أو موظفوها أو وكالؤها المسؤول�ة تجاهك أو تجاە أي شخص ثالث �ض
ي تنشأ نت�جة استخدامك  ة أو تبع�ة أو رادعة أو عرض�ة أو خاصة أو تأديب�ة واليت من األحوال عن أي تلف�ات غ�ي مبا�ث
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�ة أو سواء �شأت هذە التلف�ات عن المسؤول eSightأو سوء استخدامك ألي من أجهزة  �ة التعاقد�ة أو التقص�ي
اإلهمال أو حقوق المل��ة أو النظام األسا�ي أو أي نظ��ة قانون�ة أخرى بغض النظر عما إذا كان من الممكن توقع 

ي هذە الوث�قة، فإن مسؤول�ة 
ء مخالف لما هو منصوص عل�ه �ض ي

 eSightمثل هذە التلف�ات. بغض النظر عن أي �ث
اء الجهاز أو تكلفة ستقت� تجاهك ألي سبب كان و  ي جميع األوقات، ع� سعر �ث

�غض النظر عن شكل اإلجراء �ض
 اإلصالح أو االستبدال، أيهما كان أقل. 

 بدء خدمة الضمان
بك يتطلب الخدمة، فالرجاء االتصال بممثل دعم العمالء الخاص بمنطقتك.  الخاص eSightنظارة  إذا كان منتج

ي تحد�د المشكلة ير�� الرج�ع إ� وثائق المستخدم لم
ي مساعدتك �ض ي الدعم الفيض

عرفة التفاص�ل. ُ�سعد أخصائئ
ورة.  ور�ة ح�الها، حسب ال�ض  وتحد�د خ�ارات الص�انة ال�ض

ي الوقت الحا�ي وتقدمت بطلب خدمة الضمان، فإن إعادة الشحن  eSightإذا انتقلت إ� بلد ال يتوفر ف�ه نظارة 
�ض

ي تم إصالحها ستكونان ع� مسؤوليتك ونفقتك الخاصة.  eSightمرة أخرى إ�   و�عادة شحن وحدتك اليت

 إخالء المسؤول�ة 
كة  ض حدة الب� أو المجال الب�ي من خالل استخدام أجهزت eSightال تضمن �ث ها. أي درجة معينة من تحسني

كة  . كما ال تتحمل  eSightأي مطالبات حول مالءمة أجهزة  eSightباإلضافة إ� ذلك، ال تقدم �ث ض ألي �شاط معني
eSight  .ر ناتج عن مستخد�ي أجهزتها  المسؤول�ة عن أي إصابة أو �ض

ض  ي حال وجود أ�ة تعارض بني
�ة،  ترجمة �ض ض �ة. النسخة ُ�عتد بالضمان والنسخة اإلنجل�ي ض  اإلنجل�ي
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