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 األحكام والشروط 
 

 ضمان محدود
 

 ،Liberty Street، Suite 101، Toronto، Ontario 135.، وعنوانها  Rakuten Kobo Incهذا الضمان المحدود ُمقدَّم من شركة  
Canada M6K 1A7  شركة"( ،Kobo  ويمنحك حقوقًا قانونية ُمحّددة فيما يتعلق بجهاز )"Kobo Ereader . )"أو الجهاز اللوحي )"الجهاز 

قد يكون لديك أيًضا حقوق أخرى بموجب قوانين حماية المستهلك في الوالية القضائية التي تمت بها عملية شرائك، أو مكان  يُرجى مراجعته بعناية.
التي قد تختلف فيها تلك الحقوق من والية قضائية إلى أخرى، وفي هذه الحالة ال يُؤثّر هذا الضمان المحدود على تلك الحقوق إقامتك، إذا كان مختلفًا، و

 إلى الحد الذي ال يجوز فيه أن تقتصر تلك الحقوق بموجب القانون على تلك المذكورة هنا. 
 

 (؟1ما الذي يغطيه الضمان القياسي المحدود الذي تبلغ مّدته عاًما واحًدا )
أن المكونات المادية التي يتكون منها جهازك ستكون خالية من العيوب في المواد   Koboوفقًا لشروط وأحكام هذا الضمان المحدود، تضمن شركة  

خالل فترة الضمان   ( من تاريخ الشراء األصلي بالتجزئة )"فترة الضمان القياسية"(. 1والتصنيع في ظل االستخدام العادي للمستهلك لمدة عام واحد )
وأحكام هذا الضمان المحدود وحسب اختيارها، ستقوم   ، وفقًا لشروطKoboالقياسية هذه، إذا ظهَر عيب يُغّطيه هذا الضمان المحدود، فإن شركة  

ألغراض  ( إصالح جهازك باستخدام أجزاء جديدة أو ُمجدَّدة.2د بقيمة مساوية أو أكبر؛ أو )( استبدال جهازك بطراز جديد أو ُمجدَّ 1بأيٍ مّما يلي: )
ل ما سبق   وحدها.  Koboهذا الضمان المحدود، تعني كلمة "مجدَّد" الجهاز أو الجزء الذي تمت إعادته إلى مواصفاته األصلية وفقًا لتقدير شركة   يُشّكِّ

الف ذلك بهذا الضمان المحدود.  تعويضك الوحيد والحصري عن أي خرق لهذا الضمان المحدود أو عن أي مطالبات أخرى تتعلّق بخِّ
 

 ما الذي ال يشمله هذا الضمان المحدود؟
ء وقدر، أو  ال يغطي الضمان المحدود الُموضَّح هنا ما يلي: )أ( التلف أو األعطال الناتجة عن حادث، أو سوء استخدام، أو إهمال، أو إساءة، أو قضا

البيانات، أسباب خارجية أخرى؛ أو التلف أو األعطال التي تُسّببها منتجات الجهات الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البرامج، أو  
أعطال اإلنترنت أو   أو المواد التي تم تنزيلها، أو األجزاء االستهالكية، أو الملحقات، أو األجهزة الطرفية؛ أو حاالت التلف، أو األعطال الناتجة عن

و العبث، أو االتصاالت؛ أو التلف أو األعطال الناتجة عن االستخدام التجاري؛ أو التلف أو األعطال الناتجة عن الفتح، أو االستخدام، أو الخدمة، أ
امج، سواء كانت ُمضّمنة في جهازك أو التغيير، أو اإلصالح، أو التعديل غير الُمصّرح به؛ أو )ب( الضرر التجميلي أو البلى العادي؛ أو )ج( أي بر

ز( التلف الناجم ُموّزعة معه أم ال؛ أو )د( أي بيانات أو مواد تم تنزيلها؛ أو )هـ( األجزاء االستهالكية، أو )و( الملحقات أو األجهزة الطرفية؛ أو )
وشروط    Koboيُرجى الرجوع إلى اتفاقية ترخيص جهاز   للصيانة.   Koboعن عدم كفاية إجراءات التعبئة أو الشحن عند إعادة جهازك إلى شركة  

الّطالع على حقوقك والتزاماتك فيما يتعلق بأي برنامج موجود في جهازك أو تم  لwww.kobo.com/termsofuse دام المتوفرة على  االستخ 
ه من األخطاء.  KOBOال تضمن شركة توزيعه معه.   عدم انقطاع تشغيل جهازك أو خلّوِّ

 

 كيف يتم تقديم مطالبة الضمان أو الترتيب لخدمة الضمان؟ 

ومراجعتها قبل طلب خدمة  https://help.kobo.com/hc/requests/new  ىيُرجى الوصول إلى موارد المساعدة عبر اإلنترنت المتاحة عل

 الضمان.
 

 على: Koboلتقديم مطالبة بالضمان أو الترتيب لخدمة الضمان لجهازك، يجب عليك االتصال بشركة 
https://help.kobo.com/hc/requests/new 

 
"( وستمنحك إرشادات ُمحّددة حول كيفية إرجاع جهازك  RMAرقم ترخيص إرجاع البضائع )"   Koboر لك شركة  ، ستُوفّ Koboعند اتصالك بشركة  

تقديم تفاصيل االتصال الخاصة بك، ومكان الشراء، وتاريخ الشراء، والطراز، والرقم التسلسلي للجهاز الذي سيتم   ومكان إرجاعه. يُطلب منك  قد 
ى  يجب أن تقوم أنت بشحن جهازك، ودفع ثمنه مسبقًا، والتأمين عليه، وأن يكون ذلك في عبوته األصلية، جنبًا إلى جنب مع إثبات الشراء )عل إرجاعه.

، إلى العنوان الُمحدَّد بواسطة  Kobo( الُمقدَّم من شركة  RMAترخيص إرجاع البضائع )   سبيل المثال، إيصال شراء ُمؤّرخ أو إيصال هدية( ورقم
جهازك في مركز المرتجعات    Koboز بديل مقدًما قبل أن تستلم  قد يُطلب منك أيًضا تقديم رقم بطاقة ائتمان صالح للحصول على جها .Koboشركة  

أن جهازك    Kobo؛ وإذا لم تقُم بذلك أو إذا قّررْت شركة  Koboيجب عليك إرجاع جهازك في غضون اإلطار الزمني الذي تُحّدده شركة   الخاص بها.
بالحق في أن تخصم من بطاقتك االئتمانية سعر شراء التجزئة ألي جهاز    تحتفظ   Koboالذي تم إرجاعه غير مشمول بالضمان المحدود، فإن شركة  

إذا لم يتم توفير رقم بطاقة ائتمان، فستتم مطالبتك بإرسال جهازك إلى شركة   بديل تم إرساله لك باإلضافة إلى تكاليف الشحن والمناولة المعمول بها.
Kobo   .قبل إرسال جهاز بديل 

 
للحصول على خدمة الضمان، تقع على عاتقك مسؤولية االحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج  Koboقبل إرسال جهازك إلى شركة  

لن تتحّمل   قد يتم فقد أي من هذه البيانات، أو البرامج، أو الملفات أو إعادة تنسيقها أثناء الخدمة. ملفات ربما تكون قد قمت بتخزينها على جهازك.
، أو ُموّزعوها، أو وكالؤها مسؤولية أي تلف أو فقدان لبياناتك، أو برامجك، أو ملفاتك أو عن  ، أو الشركات التابعة لها، أو بائعوها Koboشركة  

 تكلفة النسخ االحتياطي أو استرداد بياناتك، أو برامجك، أو ملفاتك. 
 

http://www.kobo.com/termsofuse
https://help.kobo.com/hc/requests/new
https://help.kobo.com/hc/requests/new
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الجهاز البديل إليك وقد تمت تهيئته بنفس الوضع الذي تمت تهيئة منتجك به عند شرائه في األصل، وفقًا للتحديثات المنطبقة   سيتم إرجاع جهازك أو
ستكون   يع البيانات، والبرامج، والملفات األخرى.ستكون مسؤوالً عن إعادة تثبيت جم ، وفقًا لتقديرها، مجانًا بشكٍل عام.Koboالتي تُتيحها شركة  

 . Koboيتعلق بعدم امتثالك للشروط المذكورة أعاله أو تعليمات مسؤوالً بمفردك عن أي تكلفة، أو مصاريف، أو خسارة، أو تلف 
 

تفظ بها بغرض التواصل معك وتقديم أي خدمة ضمان سارية لك  معلومات العميل الخاصة بك، وتستخدمها، وتكشف عنها، وتح   Koboستجمع شركة  
اإللكترون  الموقع  على  المتاحة  الخصوصية  لسياسة  وفقًا  وذلك  الساري،  المحدود  الضمان   ي بموجب 

 .https://authorize.kobo.com/terms/privacypolicy 

 

 عندما تستلم جهازك؟  Koboما الذي ستفعله شركة 
بهذا الضمان المحدود.  Koboعندما تستلم شركة   ، عند الفحص، أن  Koboإذا قّررت شركة   جهازك، فإنها ستفحصه وتُحّدد ما إذا كان مشموالً 

نية معقولة ووفقًا لما ، في غضون فترة زمKoboول بهذا الضمان المحدود وأنه لم يتم توفير جهاز بديل مقدًما لك بالفعل، فستقوم شركة جهازك مشم 
( إصالح جهازك باستخدام أجزاء جديدة  2بقيمة مساوية أو أكبر؛ أو )   ( استبدال جهازك بطراز جديد أو ُمجدَّد1تختاره، بتنفيذ أحد اإلجراءْين التالييْن: )

الجهاز البديل أو الجهاز الذي تم إصالحه لك داخل كندا بالتكلفة التي   Koboإذا كان جهازك مشموالً بالضمان المحدود، فستُرسل لك شركة   أو ُمجدَّدة.
ستكون أي رسوم، أو رسوم شحن دولية، أو تكاليف أخرى مرتبطة  .Koboومن خالل مشغل شبكة الجّوال الذي تختاره شركة    Koboتُحّددها شركة  

( 1بما يلي: )   Kobo، عند الفحص، أن جهازك غير مشمول بهذا الضمان المحدود، فستقوم شركة Koboإذا قّررت شركة  بها على نفقتك الخاصة.
ذا الجهاز البديل من بطاقتك  ( إذا كان قد تم توفير جهاز بديل مسبقًا لك، ستخُصم سعر الشراء بالتجزئة له 2إليك، على نفقتك الخاصة، أو )   إعادة جهازك

 . Koboاء من الجهاز تم إرجاعها وتم منح بديل لها تُصبح ملكًا لشركة  أي جهاز أو أجز االئتمانية، باإلضافة إلى تكاليف الشحن والمناولة المعمول بها.
 

 ما هي فترة الضمان إذا تم استبدال جهازك أو إصالحه؟ 
حدود لما تبقّى من فترة الضمان األصلية أو لمدة  إذا تم استبدال جهازك أو إصالحه خالل فترة الضمان القياسية، فسيكون مشموالً بهذا الضمان الم

 ذي تم إصالحه، أّيهما أطول.( يوًما من تاريخ شحن الجهاز البديل أو الجهاز ال90تسعين )
 

 إخالء المسؤولية 
المحدود والتعويضات المنصوص عليها أعاله حصرية وتحل محل جميع الضمانات،  إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يُعد هذا الضمان  

خدام  والتعويضات، واالشتراطات األخرى، سواًء كانت شفهية، أو مكتوبة، أو قانونية، أو صريحة، أو ضمنية، أو ناشئة عن سير التعامل أو االست 
على وجه التحديد مسؤولّيتها عن أي وجميع الضمانات واالشتراطات   KOBOإلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، تُخلي شركة   التجاري.

ية غير المنصوص عليها صراحةً في هذا الضمان المحدود، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الضمانات أو االشتراطات القانونية أو الضمن 
ية، والمتانة، وعدم االنتهاك، والمالءمة لغرٍض ُمعيّن، وضد العيوب الخفية أو الُمستترة.بخصوص   إلى الحد الذي  القابلية للتسويق، والجودة الُمرضِّ

ات القانونية أو الضمنية، وبعد ذلك إلى الحد الذي يسمح به القانون فيه إخالء المسؤولية القانونية عن الضمانات أو االشتراط  KOBOال يجوز لشركة  
إلصالح أو المعمول به، فإن جميع هذه الضمانات أو االشتراطات تكون ُمحّددة بفترة الضمان القياسية أو فترة الضمان الممتدة، كما هو ُمطبّق، وبا

 االستبدال 
بعض الواليات القضائية ال تسمح بفرض قيود على مدة الضمان أو الشرط القانوني أو الضمني،   وفقًا لتقديرها الخاص.  KOBOالخدمة التي تُحّددها  

 ولذلك فقد ال ينطبق هذا القيد عليك. 
 

 التعديل 
ح ألي موظف أو ممثل لشركة   تحتفظ   أو الشركات التابعة لها أو أي طرف ثالث بإجراء أي إضافات أو تمديدات لهذا الضمان المحدود.   Koboال يُصرَّ

 فقًا لتقديرها الخاص، في تغيير، أو تعديل، أو إضافة، أو حذف أجزاء من هذا الضمان المحدود في أي وقت دون إشعار آخر.بالحق، و   Koboشركة  
الضمان  www.kobo.com/userguides .النسخة الُمنقَّحة من هذا الضمان المحدود على   Koboبذلك، فستنشر شركة  Koboإذا قامْت شركة  

 .لجهازكسيكون هذا اإلصدار من الضمان المحدود ساري المفعول اعتباًرا من تاريخ الشراء بالتجزئة األصلي   جهازكالمحدود الذي يحكم  

 

 التاجر المعتمد 
التي يبيعها التجار   Koboمنتجات شركة    Koboال يغطي ضمان   بتزويد العمالء بمنتجاٍت موثوقة من خالل التجار المعتمدين.  Koboتلتزم شركة  

من التجار المعتمدين من    Koboنظًرا ألن هذه المنتجات قد تكون ُمقلّدة، أو ُمستخدمة، أو معيبة، يُرجى التأكد من شراء منتجات   غير المعتمدين.
حول   .Koboشركة   المعلومات  من  على  لمزيد  المتوفر  اإلنترنت  عبر  المساعدة  مورد  باستخدام  بنا  االتصال  يُرجى  المعتمدين،  التجار 

.https://help.kobo.com/hc/requests/new 

 

 لقانون الحاكم واالختصاص القضائيا
فيما يتعلق بهذا الضمان المحدود   Koboإذا كنت ُمقيًما في اإلمارات العربية المتحدة، فإن هذا الضمان المحدود وأي نزاع قد ينشأ بينك وبين شركة 

غض النظر عن مبادئ تنازع القوانين( ويكون محفل أو مكان أي نزاع ينشأ عن  يجب أن يُحَكم ويُفسَّر وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة )ب 
بموجب هذا يتم استبعاد اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  هذا الضمان المحدود أو يتعلّق به في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

https://authorize.kobo.com/terms/privacypolicy
file://///kobofs1/Departments/Supply%20Chain/Compliance/Kobo%20Warranty%20and%20Regulatory%20&%20Safety%20Info/Warranty/v2/Updated%20Warranty%202/www.kobo.com/userguides
https://help.kobo.com/hc/requests/new
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 بأكملها من التطبيق على هذا الضمان المحدود.
 

 عام
عول إذا ثبَت أن أي شرط من هذا الضمان المحدود غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فستظل الشروط المتبقية من هذا الضمان المحدود سارية المف

فإنك تقبل   باستخدام جهازك، عن أي تقصير تنازالً مستمراً عن هذا التقصير أو تنازالً عن أي تقصير آخر.  Koboلن يُعتبر تنازل   ونافذة بالكامل.
وجميع المستندات ذات الصلة يجب إعدادها  أنت تُوافق أيًضا على أن هذا الضمان المحدود وأي   وتُوافق على شروط وأحكام هذا الضمان المحدود.

 . 03/01/2022تم آخر تحديث لهذا الضمان المحدود في  باللغة اإلنجليزية فقط.


