
Satış Sonrası Teknik Destek

• 8:00-18:00 (yerel saatle) arasında 10 saat telefon desteği sunulmaktadır
•  Tüm aramalar, çözüm merkezindeki özel teknisyenler tarafından

ele alınır
• Her arama CRM veritabanımıza kaydedilir
• İleri düzey sorunlar hızlı çözüm için üst düzey personele yönlendirilir

Teknik Destek

Aftersales.TechnicalSupport.EU@bosch.com

ülkeye özel numaraları 2. sayfadaki 
tabloda görebilirsiniz.

• “Destek ve Kaynaklar” sekmesini seçin
• Eğitim ve Web Seminerleri'ni seçin

Çevrimiçi Eğitim 
Akademisi

boschsecurity.com/sonyvideosecurity

Çevrimiçi Eğitim Akademisi aracı, işletmenizi geliştirebilecek 
Sony ürün ve teknolojisi eğitim kursları sunar.

•  Şu web sitesine gidin: http://pro.sony.eu/pro/products/
video-security

• Çevrimiçi katalogdan bir ürün seçin
• Ürün sayfasındaki “Destek” sekmesine gidin

Kendi Kendine 
Yardım Medyası 

7/24 kullanılabilir

Sony web sitemizdeki özel destek bölümümüzü kullanarak 
yararlı çevrimiçi bilgiler ve araçlar bulabilirsiniz. 

Sony Video Security driven by Bosch
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Garanti ve Onarım Hizmetleri

Teslim Alındığında Çalışmıyor hizmeti, 
bir müşteri 6 ay içinde ambalajından 
çıkarıldığında belirtildiği gibi çalışmayan 
veya düzgün çalışmayan bir ürün 
aldığında sunulur.

•  Ürünün sorunlarını gidermek için öncelikle
teknik destek ekibiyle iletişime geçin

• Talepte bulunmak için gereken bilgiler
- ürün modeli ve seri numarası
-  onarım nedeni (teknik destek olay

numarasını ekleyin)
-  şirket adı ve gönderim adresi dahil

iletişim bilgileri
-  ürünün tarih kodunun süresi dolduysa

satın alma belgesi gerekli olabilir •  Hızlı değişim işlemi, bir müşterinin
ASA ile garanti kapsamı bir ürün
onarım talebiyle iletişime geçtiğinde, 
ürün gelişmiş değişime uygun ancak
müşteri iyi kredi sahibi değilse veya
satın alma emri sunmak istemediği
durumda gerçekleşir.

•  Müşteriye, ürünü ASA'ya göndermesi
için bir iade yetki numarası verilir. ASA, 
arızalı ürünü teslim alıp garantinin
geçerli olduğunu onayladıktan sonra
müşteriye yedek bir ürün gönderir.

Bizzat Teslim hizmet düzeyine 
sahip ürün, müşterinin arızalı 
ürünü onarım için ASA'ya 
göndermesini gerektirir. Ürün 
onarılır ve müşteriye iade edilir.

İletişim Bilgileri
Satış Sonrası Servis

Bizzat Teslim
(Aynı Seri Numarasını 

Onarma)

Hızlı Değişim

Teslim
Alındığında 
Çalışmıyor

(DOA; Yeni Tamamlanmış 
Ürünle Değiştirme)

Ürününüzün 
Onarılmasını 

Sağlama

     -

     -  

     -  

Gelişmiş değişim işlemi, müşterinin 
uygun iş ortaklarına sunulan yeni veya 
yenilenmiş bir değişim ürünü aldığı 
garanti talepleri anlamına gelir.

Gelişmiş 
Değişim (AE)

Daha fazla bilgi için, lütfen boschsecurity.com/sonyvideosecurity adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Ülkeler Telefon
Avusturya, Almanya, İsviçre +49-561-8908-300
Belçika +32-2-525-5375
Bulgaristan +359-700-10-154
Danimarka +45-44-898620
Estonya, Finlandiya +358-10-4808284
Fransa +33-8-25-12-8000
Yunanistan ve GKRY, Romanya +40-256-301-125
Macaristan +36-1-885-6385
Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Slovenya +40-256-301-126
Hollanda/Belçika +31-40-2577-386
İsveç +46-8-7501995
Norveç +47-800-31-280
Tüm Afrika ülkeleri, Tüm Orta Doğu ülkeleri, Belarus, Çek 
Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, 
Türkiye, İngiltere

+44-151-235-2288

E-posta:
AfterSales.TechnicalSupport.EU@bosch.com

Çalışma saatleri:
Pzt-Cum 8:00-18:00 (yerel saatle)


