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Bu Kılavuzu Okumadan
Ürünü Kullanmaya
Başlamayınız.

Bu kılavuzu okumamaktan kaynaklı doğabilecek garanti dışı ya da
ücrete tabi durumlarda sorumluluk müşteriye aittir.

www.quadrocomputer.com

Başlarken

!

Lütfen Okuyunuz

Değerl Müşter m z;
Quadro’yu terc h ett ğ n z ç n teşekkür eder z.
Quadro M n Pc’n z kullanmadan önce bu kılavuzu mutlaka
baştan sona okuyunuz. Okumadan kurmaya ve kullanmaya
başlamanız, olası sorunlarda zaman kaybı yaşamanıza,
ürününüzün garant dışı kalmasına ya da gereks z
mal yetlerle karşı karşıya kalmanıza sebep olacaktır. Bu
kılavuz ürününüzü sorunsuzca ve kolayca kurmanıza, her
zaman en performanslı şek lde kullanmanıza ve daha sonra
karşılaşab leceğ n z sorunlardan uzak kalmanızı sağlamakla
beraber olası sorunları kolayca nasıl çözümleyeb leceğ n ze
da r öneml b lg ler çer r.
Bu kılavuzdak b lg ler güvenl k, fonks yonell k ve tasarım
y leşt r lmes amaçlı olarak değ şt r leb l r.
Ürün görseller genel olarak kullanılan port ve butonların
fonks yon özell kler n tanıtmak amacıyla tems l olarak
kullanılmıştır. B reb r satın aldığınız ürününüzün görüntüsü ve
özell kler n çermeyeb l r. Modelden modele şek l, renk, tür,
adet ve konumları değ ş kl k göstereb l r.
Quadro M n PC s stemler, farklı performanslardak hazır
modeller olarak üret lmekted r. Bunun yanında özel projeler
ya da adetl ürün talepler nde, sten len adet ve özell klerde
ram, şlemc , sab t d sk g b komponentler rev ze ed lerek
yen konﬁgürasyonlar oluşturulmak suret le de farklı
modellerde üret mler yapılab lmekted r.
Quadro bu b lg ler öncel kle beyan eder ve sorularınızla lg l
yanıtlar ç n merkez m zle rt bata geçmen z öner r.
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Giriş Çıkış Portları ve Butonlar
Bu kılavuzda yer alan ürün görseller örnek amaçlı olup port t pler ve
adetler n n b reb r ürününüze a t olmayab leceğ n bel rtmek ster z.

DC
USB Ethernet
DP HDMI Güç
Portlar
Görüntü Görüntü G r ş
Çıkışı Çıkışı

D j tal Kart Okuyucu

Ses M krofon USB
Çıkışı G r ş
Portlar

Güç
Açma / Kapama

Infrared

NOT
W ﬁ Anten bazı modellerde
VGA Görüntü
Har c WIFI
c haz ç nde bazı modellerde
Çıkışı
Anten
se har c olarak bulunab l r.
Res mde olduğu g b , aşırı
sıkılmadan v dalayarak yer ne
takılır. Sonrasında yumuşak
şek lde da resel ve d rsek kısmından t baren 90 derece açıda çev rerek
konumlandırılır. D rseğ n aks yönünde zorlanmamalıdır.

NOT
Com Portlar farklı
modellerde farklı
adetlerde ya da h ç
bulunmayab l r.
Metal,Soğurucu
Şase

COM Portlar (RS232)
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VESA Aparatı / VESA Desteği
Quadro M n Pc’ler genel olarak VESA
desteğ sunar. Bununla b rl kte yan alt
res mdek VESA aparatı bazı
modellerde ops onel kutu çer nde yer
alab l r. VESA özell ğ sayes nde M n
Pc’n z bazı mön törler n arkasındak
VESA del kler sayes nde mon töre ya
da herhang b r yüzeye montelerek
alan kazanılab l rs n z. Ops yonel b r
aparat olması sebeb le satın aldığınız
ürün set ne vesa aparatı dah l
olmamakla b rl kte talep etmen z
hal nde ücretl olarak tem n ed leb l r.

VESA
Aparatı

VESA
Del kler

Güç Kaynağı DC Adaptörler
Quadro M n Pc’ler n farklı modeller ,
farklı t pte ve farklı voltajlarda DC
adaptörler kullanır. Ürünlerde Orj nal
adaptör kullanılmadığı durumlarda
oluşab lecek arızalarda sorumluluk
kabul ed lmeyeceğ g b c haz garant
dışı kalacaktır.

Güvenlik Etiketi
Her model n farklı noktasında, c haz ç n n
açılmaması ç n yapıştırılmış b rer güvenl k
et ket bulunur. Bu et ketler her hang b r
sebepten sökülür veya hasar görürse ürün
garant dışı kalır. Upgrade veya bakım amaçlı
ürün ç n n açılmasını gerekt ren durumlarda
serv s m z le rt bat kurulması gerekl d r.

NOT Genel bakım / upgrade ç n gelen
ürünlerde, tarafımızdan satın alınacak donanımın ücret har c nde
(kullanıcı kend satın aldığı b r donanım get rse de) genel b r “Serv s
H zmet Bedel ” tahs l ed l r.
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Sistem Etiketi
Ürününüzün genell kle Model
alt tarafında bulunan bu
İşlet m
et ket üzer nde
ürününüze a t özell kler S stem
le ser no g b detaylar
bulunur. S zden talep
ed ld ğ nde ya da
Ser No
gerekt ğ durumlarda
buradan tem n ederek, b lg ler gerekl yerlerde kullanab l rs n z.

Bilgisarınızın Yerleşimi ile İlgili Önemli Notlar
Quadro M n B lg sayarınızı VESA aparatı le mon törünüzün üzer nde
montel olarak kullanacaksanız mon törünüzü devr lmelerden ve yüksek ısı
kaynaklardan uzak, göz h zası ve oturuş paz syonunuza en uygun olacak
şek lde konumlandırınız. M n PC’ n z ster mon tör üzer nde ster farklı b r
yerde kullanırken asla çevres dolap benzer kapalı b r yerde ya da yer
sev yes ne yakın b r yüksekl kte konumlandırmayınız. Bu tür kullanımlar
b lg sayarınızın zamanla ısınmasına, nemlenerek oks tlenmes ne, aşırı
tozlanmasına ve benzer durumlarla karşılaşarak performansının düşmes ne
ve zamanla garant dışı kalab lecek şek lde arızalanmasına sebep olab l r.
B lg sayarınızı yerleşt r ld kten sonra kablolar soketler ne takılır. Hang
kablonun nereye takılacağını şek ller ne bakarak anlayab l rs n z. Her hang
b r kabloyu yanlış b r yere takmak mümkün değ ld r. Takılab l yorsa da arıza
sebep b r durum yaşanmaz. (Aşırı zorlamamak ya da kend güç adaptörünü
kullanmak kaydı le). Kabloların yanlış b r noktaya takılması sadece
ekrandan görüntü alamamanıza sebep olacaktır. Tüm kabloları yer ne
takıldıktan güç butonuna bastığınızda c haz açılır. (Çok st sna olmakla
b rl kte bazı ürünler n arka kısmında b r ana güç butonu bulunab l r.) M n
Pc’n z çalıştırmakta başarısız olursanız tekn k serv s merkez m zden de
destek alab l rs n z.

Bilgisayarı Çalıştırmak
Kabloları doğru şek lde yerler ne taktıktan sonra yapılması gerekenler:
1- Güç kablosunun takılı ve mon törünüzün açık olduğundan em n
olunduktan sonra genelde b lg sayarın ön/üst bölges nde yer alan ve
s stem başlatmaya yarayan GÜÇ (Power) butonuna basınız. S stem
açılacak ve önde b r led ışık akt f olacaktır.
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2- “W ndows l sanslı” (Kasanın herhang b r yüzey nde yer alıp
rakam/harf karışımlı b r ürün anahtarı çeren M crosoft W ndows l sans
et ket ) ya da “Freedos” ( şlet m s stem l sansı çermeyen paket) olup,
ücrets z L nux (açılış ş fres genelde 1'd r) ya da herhang şlet m s stem
yüklü b r model satın almış sen z, ortalama 20-40 san ye ç nde şlet m
s stem logosu görülerek b lg sayarınız k ş selleşt rme ya da d rekt
masaüstü ekranına ulaşılacaktır.
K ş selleşt rme ekranında s zden şlet m s stem kullanırken bazı
konularda nasıl davranması gerekt ğ konusunda terc hler n z le s m
b lg s g b bas t detayları g rmen z sten r. (Orj nal W ndows l sans
anahtarı görünümü ç n 7. sayfaya bakınız)

FREEDOS

WINDOWS

Freedos ürünler ücrets z b r şlet m
yüklü olarak geleb leceğ g b
tamamen boş da geleb l r. Bu tür
modellerde güç düğmes ne
basıldığında ekranda s yah zem n
üzer nde beyaz yazılar gelerek
LINUX
buradan daha ler ye g tmezler.
Bu durumda b lg sayara s z n ya da
bu şlem yapmayı b len b r s n n format atarak L sanlı W ndows veya
benzer b r şlet m s stem kurması gerekl d r.
3- DVD g b b r medya’dan kurulum yapmak gerek yor se bootable (Ön
yükleneb l r) b r W ndows kurulum USB d sk /belleğ hazırlamanız
gerek r. Sonrasında açılış sıralamasına USB belleğ en başta başlatacak
şek lde B os’tan (B os’a açılışta genelde m l san ye düzey nde sıklıkla
bas bırak yapılarak “Delete” DEL tuşu le ulaşılır.) BOOT ayarlarını
yaparak USB takılı ken s stem yen den başlatıldığında b lg sayarda
kurulum ekranı görüntülenmeye başlanacaktır. Sonrasında şlet m
s stem kurulum adımlarına devam edeb l rs n z.
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Sorunlar ve Çözümleri
Quadro M n Pc’n z n aşağıdak şlemlerle çözemed ğ n z, donanım
kaynaklı olduğunu düşündüğünüz sorunlarınızda Tekn k Serv s
Merkez m zden destek alab l rs n z. Serv s m z le görüşmeden,
ürününüzü d rekt olarak kes nl kle serv se göndermey n z.
Serv s şlemler nde talep ed ld ğ ç n ürününüzü satın aldığınızda s ze
ver len faturanızı mutlaka saklayınız. Ürün üzer ndek garant et ket n
açtığınız ürününüzün garant s n n sona ereceğ n unutmayınız.
- Güç düğmes ne basıldığında tepk verm yor, elektr k gelm yor:
DC güç g r ş soket n kontrol ed n. Gerek rse haﬁf da resel olarak
hareket ett r n. Takılı se güç kablosunun her k ucunun da sağlam
şek lde takılı olduğundan em n olun. Bağlı olduğu pr z mutlaka başka
b r c haz le kontrol ed n. Pr zde güç varsa ve halen çalışmıyor se
“satın aldığınız yer le değ l” bu kılavuzda da göreceğ n z serv s
merkez m z le telefon rt bata geç n z.
- B lg sayarı çalıştırdığımda s yah ekranda, yazılarda kalıyor:
Ürün yen yse W ndows l sansı çermeyen Freedos b r modeld r olab l r.
Her hang b r şlet m s stem kurab l rs n z. Boot ayarı doğru olduğu
halde kurulumu başlatamıyorsanız serv s m zle rt bata geç n. İşlet m
s stem kurmayı b lm yor sen z kurmayı b len herhang b r ne ya da b r
b lg sayarcıya kurdurab l rs n z.
- Açınca “Görüntü Gelm yor” / “No S gnal” yazıyor:
Mon tör üzer nde doğru görüntü kaynağını seçt ğ n zden em n olun.
Kaynak doğru se varsa başka b r mon töre ya da HDMI port mevcut
se TV ya da benzer b r görüntü aygıtına bağlayıp çalıştırarak görüntü
almayı deneyeb l r, sorunun b lg sayarmı yoksa mon tör kaynaklımı
olduğu konusunda tesp tte bulunab l rs n z.
Tüm bunları denemen ze karşın y ne de görüntü alamıyorsanız serv s
merkez m z le rt bata geç n z.
- W ndows İşlet m S stem Kurulum DVD’s çıkmadı:
Satın alınan model W ndows l sansı çeren b r model se kasanın her
hang b r noktasında M crosoft l sans et ket bulunur. Görem yorsanız
Kasa alt bölges ndek s stem et ket ndek tanıtım detayları arasında
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şlet m s stem durum b lg s
yer alır. Bu et kette W ndows
vers yonu yer ne Freedos
yazıyor se ürün W ndows
çermeyen b r modeld r
(Demo yüklü geleb l r) ve
W ndows yükleme DVD’s
bulunmaması normald r. Her şey DVD bulunması gerekt ğ n göster yor
fakat buna karşın DVD bulunmuyor se serv s merkez m zden bu
konuda telefonla talepte bulunab leceğ n z g b nternetten örneğ n
M crosoft’un orj nal nd rme sayfasından “https://www.m crosoft.com/trtr/software-download/w ndows10" l nk nden nd reb leceğ n z W ndows
kurulum dosyasını kullanab l r ya da çevren zden tem n edeb leceğ n z
herhang b r W ndows kurulum DVD’s n kullanab l rs n z. Burada öneml
olan ve değer taşıyan kurulum DVD’s değ l, kasanızın üzer nde yer
alan W ndows L sans Anahtarı taşıyan et kett r.
- Kutu ç nden sürücü yükleme CD’s çıkmadı:
Ürünler m z n bazı modeller nde gerekmed ğ ç n kutusunda CD
bulunmaz.
Bu modeller m zdek donanımlar W ndows 10 şlet m s stem uyumlu
olup otomat k olarak tanınır. Şayet tanınmamış b r donanım görünüyor
se W ndows arama çubuğundan “W ndows Update” yazarak çıkan
sonuçlardan b r ne tıklayarak ulaşacağınız sayfadan Update’
çalıştırınız. Halen donanım tanınmıyor se www.quadrocomputer.com
web sayfamızdak destek sayfamızdan ürününüzü bularak bu sayfanın
alt bölümündek “Sürücü ve Kılavuzlar” sekmes nden lg l sürücüyü
nd reb l r ya da burada yer almayan modeller m z ç n
destek@quadrocomputer.com ma l m zden l nk olarak donanım
sürücüler n talep edeb l rs n z. Sürücü taleb nde bulunurken kasa
üzer ndek et kette yer alan ve 5 adet sıfırla başlayan ser nosunu
mutlaka paylaşılmalıdır. (Sayfa 4'e bakınız)
- BIOS Güncellemes
B os dosyaları s tem zde yayınlamaz. Serv s Merkez m z le rt bat
kurulup sorunun b os kaynaklı olduğunun serv s m zce tesp t n n
akab nde destek@quadrocomputer.com adres m ze kasanın arka
bölges nde yer alan et kette görünen ürün ser numarasını paylaşarak
b os taleb nde bulunab l rs n z.
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Kargo İle Ürün Gönderim Talimatları
Ürün kargolanırken ya da satın alınan yer üzer nden tarafımıza
gönder l rken alab leceğ olası darbelerden korunacak şek lde, ne
gevşek ne de sıkı paketlenmel d r. Düzgün paketlenmeden gönder len
ürünlerde oluşan hasarlarda kargo ﬁrmaları her ne kadar kol ye kısm
hasar verm ş olsalar dah durumu “yeters z paketleme” olarak
n teleyerek sorumluluk kabul etmeyeb lmekted rler. Bu sebeple
ürününüzü örneğ n baloncuklu yastık g b nalburlardan da tem n
edeb leceğ n z yumuşak malzemelerle 3-5 kat sarıp ekstra b r kutu
ç nde gönder n z. Kargo ﬁrmasından kutunun b r k yüzey ne “kırılır
bares ” bulunan et ketler nden yapıştırmasını stey n z.
Ününüz s ze ger gel rken kargo personeller n n tesl matı sırasında
yanında mutlaka paket açarak ﬁz ksel herhang b r hasarı olup
olmadığını kontrol ed n z.
Ürününüzü serv s m ze gönder rken ç ne mutlaka fatura aslı ya da
fotokop s n + arıza tanımını detaylı şek lde özetled ğ n z b r kâğıdı
(Varsa b lg sayarınızın ş fres n de bel rterek) serv s m zce gözden
kaçırılmayacak şek lde ürününüze l şt r n z. Arıza tanımınız ne kadar
detaylı olursa (Örnek: X uygulamayı kullanırken, X süre sonra, X
şekl nde b r hata ver yor) o kadar sağlıklı sonuç alırsınız. Z ra bazı
sorunlar bel rl şartlar altında bel rl süreler sonrasında
görüleb ld ğ nden bu tür b lg ler serv s m z n sorunu görüp çözümley p
hızlı ve doğru çözüm sunması adına çok öneml d r.
Satıcınıza tesl m ett ğ n z ürününüzün ç ne ya da kargo ﬁrmasına,
ürünün s ze kargo le ulaşab leceğ n de düşünerek mutlaka adres
b lg n z ve telefon numaranızı doğru ve detaylı şek lde ver n z. Kurum
benzer yerlerden gönder yor sen z b r m n z mutlaka bel rt n z. Şayet
ﬁrma sen z zorunlu olmasa da ﬁrma tam unvanı le b rl kte verg
da res b lg ler n z de paylaşmanızı r ca eder z.
Kullandığınız ya da satın aldığınız üründe yaşadığınız tekn k problem
karşısında serv s merkez m z le rt bata geçt kten sonra sorunun
serv ste çözümleneb lecek b r durum olacağı tesp t nde
bulunulduğunda ürününüzü serv s noktası bulunmayan bölgelerde
satın aldığınız mağaza üzer nden merkez m ze ulaştırınız. Şayet
zaman kaybetmeden daha hızlı çözüme ulaşmak stersen z İstanbul
Ümran ye'de bulunan merkez m ze de ster elden ster kargo le de
ulaştırab l rs n z. Bu durumda kargo ücret gönder rken gönder c ye a t
olup dönüşünde tarafımızdan karşılanır.
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Üre ci ve İthalatçı Firma

TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Ş .
Şerifali Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı Quadro Plaza No:203
Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 216 594 84 74 pbx
Fax: +90 216 594 84 77
Web: www.teslateknoloji.com
Mail : info@teslateknoloji.com

Quadro Teknik Servis Merkezi
TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Ş .
Tel : 0216 594 84 74
Web : www.quadrocomputer.com
Mail : destek@quadrocomputer.com

www.quadrocomputer.com
facebook/ quadrobilgisayar

Garanti Şartları
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, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a)Sözleşmeden dönme b)Satış bedelinden indirim isteme c)Ücretsiz
onarılmasını isteme d)Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında:
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 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 teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 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. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden 0216 594 84 74 no'lu
telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI):
1.Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2.Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen
arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3.Diğer cihazların ilişikli kullanımda yol açtığı arızalar,
4.Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan
tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5.Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6.Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7.Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8.Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9.Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10.Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11.Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12.Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,
13.Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar,
garanti kapsamı dışındadır.

QUADRO Teknik Servis Merkezi : TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No:203 Ümraniye / İstanbul TEL: 0216 594 8474
FAKS : 0216 594 8477 V.D: SARIGAZİ / 8400383675 destek@teslateknoloji.com / www.teslateknoloji.com

GARANTİ BELGESİ
İşbu sözleşme ile taraar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun
kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden
doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak
birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.
.

İmalatçı / İthalatçı Firmanın;
Ünvan : TESLA TEKNOLOJİ İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No:203 Ümranye/İSTANBUL
Telefon : +90 216 594 84 74
Faks : +90 216 594 84 77
e-posta : info@teslateknoloji.com
Web : www.teslateknoloji.com
Kaşe / İmza :
Malın;
Cinsi
Markası
Modeli
Parti/Seri No
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

: BİLGİSAYAR
: QUADRO
: Masaüstü Bilgisayar
:
: 2 YIL
: 20 İş Günü
SATICI FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Satıcı Firmanın;
Ünvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta

:
:
:
:
:

:
Teslim Yeri
Fatura Tarihi ve No :
Kaşe ve İmza

:

