
CenturyPromise యాప్అంటే ఏమిటి?
మార్కెట్�లో నకిలీ ప్లైవుడ్ విపరీతంగా ఉంది. ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి, CenturyPly దేశంలో 
మొట్టమొదటిసారిగా తన అన్ని ప్లైబోర్డులలో ప్రత్యేక QR కోడ్� ఏర్పాటు చేసింది. చేసింది. మీరు 
CenturyPromise యాప్ డౌన్�లోడ్ చేసుకొని ఈ QR కోడ్ స్కాన్ చేయవచ్చు. స్కాన్ చేసిన తరువాత, 
ప్లైబోర్డ్ ఒరిజినల్ CenturyPly ప్రొడక్టా లేదా అది డూప్లికేటా అనే విషయాన్ని QR కోడ్ మీకు 
తెలియజేస్తుంది. దీనితోపాటుగా, ప్లైబోర్డు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ వివరాలు కూడా అందిస్తుంది. 
CenturyPly యాప్�తో మీరు లేదా మీ కస్టమర్ ద్వారా చేసిన కొనుగోలు కొరకు ఈ వారెంటీ సర్టిఫికేట్�ని 
కూడా డౌన్�లోడ్ చేసుకోగలుగుతారు.

CenturyPromise యాప్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?
దశ 1:

ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కొరకు ప్లే స్టోరు నుంచి లేదా యాపిల్ ఫోన్ కొరకు యాప్ స్టోరు నుంచి యాప్ని 
డౌన్లోడ ్చేసుకొని, దానిని మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.

యాప్ లాంఛ్ చేయడం కొరకు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ హోమ్ స్క్రీన్లో యాప్ ఐకాన్ మీద తట్టండి.
యాప్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద 'Scan QR code' ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. మీరు 'Upload QR code' ఆప్షన్ 
కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
దశ 2:

వ్యూఫైండర్ దీర్ఘచతురస్రం లోపల QR కోడ్ ఫిట్ అయ్యేవిధంగా ప్లైవుడ్ పై QR కోడ్ పై మీ 
స్మార్ట్ఫోన్ పాయింట్ చేయండి.
మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరా QR కోడ్ని స్కానింగ్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. స్కానింగ్ ప్రక్రియకు కొన్ని 
సెకన్లు పడుతుంది.

దశ 3:

అది నిజమైన CenturyPly ప్రొడక్ట్ అయితే, ప్రొడక్ట్ వివరణ 'CenturyPly నిజమైన ప్రొడక్ట్' 
అనే లైన్ కనిపిస్తుంది. లైన్ తోపాటుగా జాబితా చేయబడుతుంది.
ప్రొడక్ట్ వివరణలో ప్రొడక్ట్ పేరు, ప్లాంట్ పేరు, మందం, సైజు, తయారీ తేదీ మరియు ప్రత్యేక 
కోడ్ వంటి వివరాలు ఉంటాయి.
ఈ-వారెంటీని జనరేట్ చేయడం మరియు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా మీకు ఉంటుంది.
మీరు ఆఫర్లు మరియు ప్రమోషన్లు చెక్ చేయవచ్చు,  యాప్ ద్వారా మీ ఫీడ్బ్యాక్ని 

మీరు ఇక్కడ యాప్ ట్యుటోరియల్ని కూడా చూడవచ్చు -
https://www.youtube.com/watch?v=efa-PlhMANo

పంచుకోవచ్చు.



CenturyPromise యాప్ ఉచితమా లేదా ఛార్జ్ అవుతుందా?
CenturyPromise యాప్ని ఉచితంగా డౌన్లోడ ్చేసుకోవచ్చు.

QR కోడ్లలతో ఏ  CenturyPly ప్రొడక్ట్లు వస్తాయి?
CenturyDoors మరియు CenturyPly  యొక్క అన్ని ఫ్లైవుడ్ ప్రొడక్ట్లు QR కోడ్లతో వస్తాయి.

ఈ-వారెంటీ సర్టిఫికేట్ని ఏవిధంగా పొందవచ్చు?
పూర్తి ప్రొడక్ట్ని స్కాన్ చేసిన తరువాత, మీ ఫోన్లో డౌన్లోడ ్చేసుకోగల ఈ-వారెంటీ సర్టిఫికేట్ని 
మీరు జనరేట్ చేయవచ్చు మరియు మీ రిజిస్టర్డ్ ఈ-మెయిల్ ఐడికి కూడా మెయిల్ చేయవచ్చు.

CenturyPromise యాప్ కాంట్రాక్టర్లకు లాభదాయకంగా ఉంటుందా?
అవును. CenturyPromise కాంట్రాక్టర్లకు ఏవిధంగా లాభదాయకమైనదో తెలుసుకోవడానికి ఈ 
వీడియోని చూడండి.
https://www.youtube.com/watch?v=nHxiMHN8FP0

నా ప్రొడక్ట్ ఒరిజినల్ CenturyPly ప్రొడక్ట్ కానట్లయితే ఏమి చేయాలి?
ఒకవేళ మీ ప్రొడక్ట్ QR కోడ్ స్కాన్ చేసిన తరువాత ''నిజమైన CenturyPly ప్రొడక్ట్ కాదు'' అని 
లేబుల ్వేసినట్లయితే, దయచేసి మీ విక్రేతను సంప్రదించండి మరియు మీ డాక్యుమెంట్లను 
మరియు కొనుగోలు వివరాలను వెరిఫై చేయండి.

CenturyPromise యాప్ని ప్లైవుడ్ డీలర్లు మరియు కాంట్రాక్టర్లు 
ఉపయోగించవచ్చా?
అవును. CenturyPromise యాప్ని కస్టమర్లు, డీలర్లు, రిటైలర్లు, డీలర్లు  మరియు 
కాంట్రాక్టర్లు ఉపయోగించవచ్చు. కొనుగోలు చేసిన ప్లైబోర్డ్ ప్రామాణికతను గుర్తించడానికి, 
ఈ-వారెంటీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మరియు తాజా ఆఫర్లు మరియు ప్రమోషన్లపై అప్డేట్గా 
ఉండటానికి కస్టమర్లు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. డీలర్లు, కాంట్రాక్టర్లు మరియు రిటైలర్లు 
చెల్లుబాటు అయ్యే డాక్యుమెంట్లతో అప్లికేషన్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, ప్రొడక్ట్ల ప్రామాణికత 
గురించి పారదర్శకంగా ఉండటం ద్వారా తమ కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పొందడానికి యాప్ని 
ఉపయోగించవచ్చు, అలానే వారి కస్టమర్లకు ఈ-వారెంటీ సర్టిఫికేట్లు కూడా జారీ చేయవచ్చు.

QR కోడ్లతో కూడిన CenturyPly ప్లేబోర్డుల కోసం  అదనంగా ఖర్చు 
చేయాల్సి ఉంటుందా?
లేదు. అన్ని CenturyPly ప్రొడక్ట్లు కూడా ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా ప్రత్యేక QR 
కోడ్లతో వస్తాయి.


