
Scan me above 

Warranty and After 
Sales Services 

   Why you should pay for repair or  
service your printer device? With our 
official and Authorized service facility, 
you can  check  your   device  warranty 
status  and we  shall do  service and 
repair for free if your item’s warranty 
still valid. 

    It does not make any difference  
weather you purchased it from us or 
other distributors, Canon warranty still 
your privilege, you have the right to 
get the benefit of it. 

    Enjoy warranty service with World of 
Avesta's Service Facility. 

Warranty Services 

Authorised Service and Warranty Provider 

 

World of Avesta Co. 
 
Address 1: Sultan Muzaffar Street Building 
No.22 
 
Address 2: 60 meters St. Next to Royal 
Mall 
Erbil,KRG - IRAQ 
 
Phone: +964 750 290 3000 
e-mail: support@avesta-iq.com 

Bring us your device and let us do what we 
do best 

ال يتوجب عليك ان تدفع مقابل اصالح طااباكاتاك باكاد    
كاااا عااااسااات افااا اااياااتاااا تااا ااا ااا  ساااك اماااتاااياااا  ت ااالااا ااا   االن،شر
ن  ن اساااافاااان   باااسااافااا اااان تااافااااماااا،فاااجا طاااباااكاااتاااك ضاااالو فاااجا
كااا ناااهاااون فااتاافااتااع مااكاا ااا  اا ااا ا  اسااافااان امااتاايااا ك ماا  شر

 االمتيا .  
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 -گەرەنتی پێک دێت لە:

ەموکەجمەج وومەه  ەج ەجە  وکججەەی وەممەەوووک کەوەنەکیەوەنەه

ەلومەک ەهە ەبجبەداە مک وبکوهەلوەئککم ومودا،ەوکە و ەممەەەوووک
ەپەوەەەکیەهە ەمو ە وەیوک ەئوج ە و جو ەک ئوەپمن دیهەئککمە ومو،
ەئەککەمە وموە دوداە،ە وکججەئوککیوەجەگیبویهە و ەپک چووومه

 .لوەخیەدوگ مەەبو اکبو  ێب

 -گەرەنتی پێک نایەت لە:

ەبومەک  ەمەیەکیەهە ەخە اب ەبو ەیک ئوشەیوم دنەجەمومەجەمجبک
ە ەەەیکە ەبو ەمەەجبک ەج ەموم ەج ەیومەە دن ەئەەەوەەش ئەەککەەمەەە ومو،
ە ئەەی وەەەەەوەەیەەک  ،ە ەئو ەە ەەه ە ەەییو ک ەج ەرەەبەە  بومەەک یو ەەمەەیەەکیەەه
ەەەمەجووومەهە ەبو ەمو  و جو کەگو وی هەئوجەبوەکیوەیەکگە مە وجو
ەجومەجە ەدوموجو ەمەک  ەلو ئک کوهەلوگو ەبومک  میکیهەئککمە ومو

 رب ،ە ییو ،ەبیلو ،ەپ یەە مد،ەمک   ودج.

 -داواکاریەکانی گەرەنتی:

ەموە  ولککیدیهەمبونە جصل ەپمجو  وەلوگولەئککم وموداەبمەە

ەلوە ە ەمەداوو، ەکەیبەکوە،ەه ەیکەک وک ەج ەیەکجیەوەەەکن ەج یکجکەمبوەک 

ەیەکجکە ەدو ەجایە مەە ەبەمەە ەمەیکەپەکیەوەک ەمەبوەک ومو ەمو رکڵو مە 

ەەەوەک ەهە ەلو ەجو بەیەوە مەە ەکەیبەکوە،ەه ەیکەک وک ەج میکەپەکیەوەکمو

ە وکەججە ەلو ەمەبوەن زایوک کەگە هەمبوک وموەبوەمە ولککیدیه

ەبەەیە ەدومووەەن ەپەەمەەەەەیەەوەەک  ەئەەمەەکو ەلەەمەە ودا ەپەەمەەجو ەە و، رەەکڵو ەەمەەنەەدا

ەئەککەمە وموداووە ەلوگو  ەمەک  وک میکپکیوکمکنەموەئوجەگو ویە ەه

ەبەیەج ە مەەە ەلو ەو  ەمەبوەیەه ەبو جا ک ەج ەبەد مەە کی کەلێ

ەبومەک بەنەمەیە وە لوگو ەیکجکەمبوک ومو،ەدو جای مەەئومەمک  و

 لوەرکڵو و ەموەمبوک وموە ولککیدیهەمبویهەجنەم دبمە.ە

 -ڕاست و ڕەوایی گەرەنتی:

ەموە ە ە ەکیەدا د ەگو ویە ەه ەلو ەو  بوەگە هەئمکوەپکبویدەبەججوەن
 ەووکە ەکڵوە١مکیجنەدو ودومکەەلوگو ەبو  وکوموەموەخیک 

ە ەکەیدمە،ەه ەجومەج  G seriesبوالمەلو و ە ویدم ەمەک  ەین
ە٢گو وی هە   ە٣-٢گو ویە ەه MF264dw ە ک ەجەکەیدمە،ەه

  ک ەیجج  اجوەموە  کوبو وەبوەع اق .ە

 -:ئەو ئامێرانەی گەرەنتی دەیانگرێتەوە

ە و دججە ەبو ەلووەزو ک ەج ەرەبەە ک ەئەککەەمە مە ەه ەەەی و  وکەجج
ەجە ە ە ەمە ە ەه ەئەککەمە ک ە ەپەه، ەج ەبوش ەج ەبویەیەه ە ەی ووجو

 .  LIDE series نکیو کەئیفوسە

 یشمل الضمان :

 کفةەاالعطکلەالکصیعوةەالکو کیو وةەجەاالل ە ە جیەوەةەەەەە

جەاالعطکلەالیکەکةەعنەاال  خدامەالطبوعيەطجلەف ە  ە

ەالەکەصەکرەبەةە ەاالرە ەوەکطەوەة ەاالدجاە   وکنەالضککنەج

 لالصالح.ە

 یستثني الضمان :

ە ەەج ەەەە ەعەەن ەالەەیەەکەەەکەەة ەالەەکەەەەەک ەەل ەج ەاالعەەطەەکل  ەەکفەەة

ا  خدامەالکی جەجەاوضکەاالعطکلەالیکەکةەعنەا  خەدامە

ەوەەکەلە ەال ەج ە ەکەک ەاصە،ەوەة ەالە ەوە  ەاالرەبەک  خ اطوش

ە  سە ە، ە ەەکالرەەبەەک  ەا ەە ەەنەەال ەەوەەة ەکەەجاد ەاا الضەەکەەکن

ەک ە ەنە،ە ەةە ەاەەزا  الطبکعةە،ەکەکجعةەال رب،ەجەاا

 طبوعوکەی وەةەا  خدامەالکی ج.

 متطلبات تنفیذ الضمان:

ەالەەە ا ەەەە ەجصەەل ەارضەەک  ەالەەزبەەجن ەعەە،ەەح وەە ەەجەەەب

ە ەجنە ەرەکلەة ەفەي ە، ک ضکیکەا مەالزبجنەجە قمەالنک ف

الزبجنەک  بەکبوعکەە   قةەفکنەالکک نەا  خدامەا مە

الک  بەجە قمە ک  وەبدالەعنە  کصولەالزبجنەجەو ەجنە

ەیەجصەيە ەلەولە  ەج ەاالرەجال جصلەالە ا ەک،زمەبە ەکفەة

ەلە،ەکەیە ەجە ک ک بەالبوعەبخ مەبطکقةەالضککنەالکەصەکرەبەة

الەدودەجەو  ە ک وخەالبوعەجەا مەالزبجنەجە ع ب ەبدوەلە

 عنەجصلەالە ا .

 نفاذیة الضمان :

ەالەکەصەکرەبەەەە ەالضەکەکن ەبە ەیە ەوەو  ، زمەە  ةەافەوە ە ەک

ە ەک وەخە ەکەن ە ەیەة ل،کی جەکنەقبلەە  ةە کیجنەجەلکەد 

البوعەل،ک  بەبک  ثیک ەبعضەالکی ەکەەالکبکعةەل،عە اقە

جەال يە ک يەبضککنەلکد ە ی ونە ککە جەالرکلەکعەفئەةەە

ەامە ەفەئەة ەاالبەوەض ەج ەاال ەجد ەيەجەالطکبعکەەال،وز وة

 افە ەرص وکەفيەالع اق .

 الفئات المشمولة بالضمان:

ەکە ەعەەدد ەەەە ەالەطەەکبەعەکە ەج ەالەرەەبە وەة ەالەەطەکبەعەەکە  ەکفەة

ەالەجظەکئەفە ەکە ەعەدد  ەج الجظکئفەجەالطکبعکەەال،وەز وەة

ەطەکبەعەکەە ەج ەالەکە،ەجن ەج ەاالبەوەض ەج ەاال ەجد بیجعوەنەک

 ال ، يەجەالکک رکەەالضجئووەالک  بوة.ەەە

Warranty includes: 

   All manufacturer defects (mechanical and 
electrical problems) also defects occurred  
during user usage of the device, malfunctions 
and errors shows up as well. That shall include 
replacing parts as a free of charge. 

Warranty excludes: 

   Malfunctions and defects due to misuse or 
using none original ink and toners, Warranty 
does not cover consumable parts such as ink,  
toners, feed roller, print head, cartridge and 
any part that can be consumed normally with 
the device usage. 

Warranty requirements: 

   POP (proof of purchase) has to be provided 
with the device includes customer name,   
address and phone number... in case of a  
collecting point facility also retail store, those        
information can be for those facilities but POP 
in all cases is required, therefore we          
recommend you to stamp the warranty card 
which comes with each new device and write 
on it date of purchase by the customer and his 
basic information... this card can be used as a 
POP in case of the customer lost the bill. 

Warranty validation: 

    Usually we are committed with the standard 
warranty that Canon release with the product 
which is one year as a standard  unless written 
otherwise on the box similar to G series that 
comes with  2 years warranty, and the MF264 
comes with 2-3 years (exclusive to Iraq). 

Warranty covers: 

   All inkjet printers, multifunction inkjet print-
ers, laser printers, multifunction laser printers, 
in both (black and white), Color types and  
office scanners LiDE series. In series       
measuring: G series, GM series, TS series, IX 
series, LBP series, MF series, MB series 
(MAXIFY), MG series and SELPHY series 
(thermal printer). 


