
CenturyPromise App ಎಂದರೇನು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 
ಪಾವತಿಸಿ, ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ 
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ QR code ಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ CenturyPly ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ 
ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ CenturyPly ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ 
QR code ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಆ ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ 
ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. QR code ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು CenturyPromise app 
ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ CenturyPromise App ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ 
ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಖರೀದಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇ-ವಾರಂಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

CenturyPromise App ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಂತ 1:

ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗ ಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗ ಿ
ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲ ಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ.ಿ
ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ ್ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ ್ಮೇಲ ೆ
ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ.ಿ
ಆ್ಯಪ್ನ ಹೋಮ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲ ಿ  ‘Scan QR code’ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ.ಿ ‘Upload QR code’ ಆಪ್ಷನ್ 
ಅನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 2:

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೇಲಿರುವ QR code ಮೇಲ ೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ 
ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಒಳಗಡೆಗ ೆಆ QR code ಕಾಣಿಸುವಂತಿರಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಈ QR code ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ ್ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ ್ಮಾಡುವ 
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಹಂತ 3:

ಅದು ಒಂದು ನೈಜವಾದ CenturyPly ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ‘CenturyPly genuine product’ ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 
ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಸರು, ದಪ್ಪ, ಗಾತ್ರ, ಉತ್ಪಾದನ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಡ್ಗಳಂಥ ವಿವರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಇ-ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ,ಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಶನ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ 
ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ ್ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆ್ಯಪ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು - 
https://www.youtube.com/watch?v=efa-PlhMANo 



CenturyPromise App ಉಚಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
CenturyPromise App ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯಾವ CenturyPly ಉತ್ಪನ್ನಗಳು QR code ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ?
CenturyDoor ಗಳು ಮತ್ತು CenturyPly ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು QR code 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇ-ವಾರಂಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು?
ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲ ಿ  ಇ-ವಾರಂಟಿ 
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ,ಿ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ ್
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೂ ಸಹ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

CenturyPromise App ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, CenturyPromise App ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗ ೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸ ಿ- 
https://www.youtube.com/watch?v=nHxiMHN8FP0

ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ CenturyPly ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಏನು ಮಾಡುವುದು?
QR code ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವು 
“ನೈಜವಾದ CenturyPly ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ” ಎಂದು ಲೇಬಲ ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲ,ಿ ದಯವಿಟ್ಟು 
ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳ.ಿ

CenturyPromise app ಅನ್ನು ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು 
ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಈ CenturyPromise app ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು, ಡೀಲರ್ಗಳು, ರಿಟೇಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಳಸಬಹುದು. ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ನ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ 
ಮಾಡಲು, ಇ-ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಫರ್ಗಳು 
ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 
ಡೀಲರ್ಗಳು, ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ 
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಧಿಕೃತತೆಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಡೀಲರ್ಗಳು, ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಗಳು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು 
ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇ-ವಾರಂಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.

QR code ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ CenturyPly ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ CenturyPly ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆಯೇ 
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ QR code ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.


