תעודת אחריות למדורת גן FIREPIT
תודה שרכשת מוצר איכות מבית  ,FIREPITעל מנת שנוכל לעדכן במאגר הנתונים שלנו את זכאותך לאחריות נבקשך למלא את
טופס תעודת האחריות ולשלוח לפקס .077-3008343
*אנא הקפד להכניס את פרטיך בצורה מדויקת.
שם פרטי ומשפחה______________ כתובת ______________________________טלפון נייד_______________
סוג הגריל__________________ דגם______________________ סופק ע"י סניף  /חנות _________________
תאריך רכישה _____________ מספר חשבונית ________________
תנאי האחריות
 .1האחריות ל FIREPITהינה לתקופה של שנה מתאריך הרכישה ובכפוף לקבלת מלוא התשלום.
 .2אחריות ושירות בבית הלקוח יינתן על פי שיקול דעתה של היבואן לפי אופי התקלה.
 .3קריאות שירות עבור תקלה במערכת הגז של ה FIREPITיטופלו ע"י טכנאי גז מוסמך מטעם היבואן או בתיאום עם
מחלקת השירות .במידה ויימצא כי תקלת הגז אינה בגריל ,יחוייב הלקוח בעלות השרות.
 .4שנתיים אחריות על המבערים בלבד.
 .5האחריות תהיה בתוקף בצירוף חשבונית הרכישה בלבד.
 .6יש לפעול על פי הוראות השימוש וההרכבה המצורפות.
 .7פניות לגבי חלקים חסרים או פגומים יש להעביר בתוך  30יום ממועד הרכישה.
 .8אופן התיקון יבוצע על פי שיקול דעת היבואן.
האחריות אינה חלה במקרים הבאים:
 .1כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.
 .2נזק או תקלה כתוצאה מתחזוקה לקויה של ה.FIREPIT
 .3זדון או רשלנות של הצרכן ,לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש.
 .4תיקון או שינוי שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן.
 .5פגיעות בגוף המכשיר ,צבע או כל שבר מכני בחלק מחלקי המכשיר.
 .6במקרה של חלודה.
בכל מחלוקת או תביעה בקשר עם כתב האחריות תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך מבחינת הסכום
והעניין בעיר ת"א-יפו.
חשוב ביותר – הוראות שימוש
שימוש נאות:
 FIREPITמיועד לשימוש רק מחוץ לבית.
אין לבשל או לצלות או לחמם מזון או אחרים על ה. FIREPIT
מבערים:
אין למרוח שמן על המבערים .יש להקפיד כי חורי של המבער פתוחים ונקיים.
הזזת ה: FIREPIT
אין להזיז את ה FIREPITכל עוד הוא מופעל ו/או מחובר למקור גז .אין לגרור את .FIREPIT
ניתן לפנות אלינו בטלפון 077-3009459 :פקס.077-3008343 :
כתובת :ניין מוצרי צריכה בע"מ -יוסף קארו  3ת.ד  57250ת"א .61571

