
 
 تهران مخابراتی وارتباطی شهرستان اتحادیه دستگاههای    1401 سال نامه نرخ

 جهن   رسنید ،  مندیر   هینتت  تصنوی   بنه  کنه  همنرا   تلفن   گوشی های تعمیرات و خدمات کنندگان ارائه تعرفه با احترام ،

 نصن   مشنتریان  دیند  معنر   در آن را ، دقین   رعاین   ضنم   صننفی های واحند  محتنرم  مسئوالن .گردد می  ابالغ اجراء

  .نمایند

 رسنته  در اتحادینه  این   از شند   صنادر  معتبنر  کسن   پرواننه  داشنت   مستلزم همرا  تلف  گوشیهای تعمیرات خدمات :توجه 

 باشند منی   صننفی  واحند  رسنته  سنتون  در النککر  فنو   مضنمون  فاقد آنان کس  پروانه که صنفی واحدهای و بود  مربوطه

   باشد( می ریال )توجه مبلغ ها به                      .باشندنمی امر ای  به مجاز

 شرح قیم  گوشی
 

 به باال  30 20-30 12-20 8-12 4-8 2-4 2-0

 نرم و فلش (عامل سیستم نص 

 جانبی( افزار

600/000 800/000 1/200/000 1/500/000 1/800/000 2/400/000 3/000/000 

 4/800/000 3/600/000 3/000/000 2/400/000 1/800/000 1/200/000 1/000/000 افزاری نرم تخصصی عیوب رفع

 افننزاری سننخ  تعمیننرات

 ینننط ق عنننات  سننن  

 و گوشنی  کپسنول  -دوربنی  (

 (و... فلنن -بننازر-میکننروف 

تعننویت تنناا و ال سننی دی   

 سننرویس سننخ  افننزاری   

 رفننع و بسنن  بننازو شنامل (

 –( تعننویت مننادربرد  ایننراد

تعننویت  –تعننویت بنناطری  

 قاب  تعویت انواع کانکتور 

1/500/000 

 

2/700/000 3/600/000 4/800/000 6/600/000 8/400/000 12/000/000 

 دو س   افزاری سخ  تعمیرات

 و الکترونیط ق عات کلیه شامل(

 غیرچسبی( های سی آی

2/200/000 4/200/000 6/000/000 7/800/000 11/000/00 18/000/000 24/000/000 

و تعمینننر ق عنننات  تعنننویت

 CPUالکترونیکنننی شنننامل 

هننارد و کلیننه  آی سننی هننای 

  چسبی 

4/800/000 8/400/000 12/000/000 18/000/000 24/000/000 36/000/000 48/000/000 

 (در آن الزامی اس ارائه رسید تعمیرات در هنگام پکیرش و درج کلیه اطالعات گوشی :) 1تبصره

 (ارائه فاکتور به مشتری و درج هزینه های دریافتی مربوط به ق عه و اجرت به تفکیط الزامی اس ): 2تبصره 

 :در موارد خاص توافق کتبی طرفین مالک خواهد بود.3تبصره 

  .گردد اعالم صنفی واحد مسئول توسط قطعه قیمت احتساب با دستگاه، تعمیر کل قیمت :قبل از انجام تعمیرات،4تبصره

و در صورت ارائه تعمیرات تنها یک نرخ )باالترین نرخ ( محاسبه می گردد سطح یک  در :در صورت نیاز به چندین خدمات سخت افزاری5تبصره 

 سخت افزاری در سطح دو و در کنار سطح یک هزینه جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

 دمات نرم افزاری اضافه می گردد .( به اجرت خ  LOGخرید اعتبار )هزینه پرداخت اضافی بابت  -6تبصره 


