
GARANTİ BELGESİ 
ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA:  
ÜNVANI     : TEKDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ADRES        : Halil Rıfatpaşa Mahallesi, Perpa Ticaret Merkezi A Blok no:1384 Kat:11 Şişli / Okmeydanı / İSTANBUL  
TELEFON   : 0212 210 23 34 
FAKS          : 0212 210 23 34 
 
FİRMA YETKİLİSİNİN 
İmza ve Kaşesi  
 
MALIN 
 
CİNSİ                                  :İŞLEMCİ 
MARKASI                          :INTEL 
MODELİ                            :TÜM MODELLER 
GARANTİ SÜRESİ            :2 YIL 
AZAMİ TAMİR SÜRESİ  :20 İŞ GÜNÜ 
BANDROL VE SERİ NO   : 
TESLİM TARİHİ VE YERİ  : 
 

SATICI FİRMANIN  
 
ÜNVANI                             : 
ADRES                                : 
TELEFON                            :  
FAKS                                   : 

E-POSTA                            : 
FATURA TARİH VE SAYI   : 
FATURA TARİHİ VE YERİ : 
FİRMA KAŞE VE İMZA     : 

 GARANTİ ŞARTLARI 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.  
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6202 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci 
maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile teğiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.  
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da 
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 
kullanmasından mütelselsilen sorumludur. 
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı miteselsilen sorumludur.  
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi 
içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili 
servis istasyonuna tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.  
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya 
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Başvurabilir.  
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
 



 
INTEL İŞLEMCİ KULLANIM KILAVUZU 

 

1- Soketi manivelayı aşağı bastırarak açın ve manivelayı yukarı doğru kaldırın  
2- Üst kapağı açın. Soket içeriğine dokunmayın. 
3- Koruyucu parçayı kapaktan ayırın koruyucu parçayı atmayın. İşlemciyi soketten ayırırsanız her zaman 
koruyucu parçayı yerine takın. 
4- İşlemciyi koruyucu parçadan ayırın. ( işlemciyi sadece kenarlardan tutun, işlemcinin alt bölümüne 
dokunmamaya özen gösterin.) 
5- İşlemciyi başparmağınız ve işaret parmağınız yardımı ile kaldırın. Parmaklarınızın soket kenarlarına 
hizalı olduğundan emin olun işlemcinin üzerindeki işaretli bölümü soket ile hizalayın işlemciyi eğmedenn 
direk soketin üzerine yerleştirin. 
6- Kapağı kapatın. Kapağı aşağı doğru bastırarak kapatın ve manivelayı kitleyin. 
7- Anakart kasaya monte edildikten sonra, fanı anakartın üzerine oturtun. Klipslerin deliklere gelmesine 
dikkat edin.(fanın alt yüzeyindeki ısıl arabirimin zarar görmemesine dikkat edin.) 
8- Tüm klipslerin üzerinden tık sesini duyana kadar bastırın. 4 klipsinde güvenli biçimde monte 
olduğundan emin olun. 
9- Fan kablosunu ana karta bağlayın. 
 
 

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA:  
 
ÜNVANI     : TEKDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.  
ADRES        : Halil Rıfatpaşa Mahallesi, Perpa Ticaret Merkezi A Blok no:1384 Kat:11 Şişli / Okmeydanı / 
İSTANBUL 
TELEFON    : 0212 210 23 34 
FAKS           : 0212 210 23 34 
 
ÜRETİCİ FİRMA: 
 
ÜNVANI     :  Intel Corporation 
ADRES        :  2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA  95052 USA 
TELEFON    :  +1 (408) 765-8080 
 
YETKİLİ SERVİS: 
 
ÜNVANI     : TEKDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.  
ADRES        : Halil Rıfatpaşa Mahallesi, Perpa Ticaret Merkezi A Blok no:1384 Kat:11 Şişli / Okmeydanı / 
İSTANBUL 
TELEFON    : 0212 210 23 34 
FAKS           : 0212 210 23 34 
 
 
 
  
                                        “EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR” 
 
 
 
 


