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תעודת אחריות

שנות

אחריות

חשוב!!!
לקוח יקר ,יש להפעיל
את אחריות על המוצר
באתר החברה
www.kag.co.il

תוך חודש מתאריך
הרכישה .אי הפעלת
האחריות בתוך חודש
תגרור ביטול אוטומטי
לאחריות המוצר.

חתימת המוכר:

היבואן:

K AG

תאריך:

מס' קטלוגי:

ג .אסקרוב יבוא וסחר בע"מ 03-5353961

ברז שנרכש על ידכם בטרם צאתו מבחני איכות קפדניים וזאת בכדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
א .אחריות למשך  7שנים על גוף הברז והמנגנון.
ב .אחריות שנה לציפוי הברז ,בורר מצבים ,לצינור גמיש למקלח יד ,מתלה ,פלסטיק ,מעדן זרם ,מזלף וכו'.
ג .תיקון ברז יהיה על פי שיקול דעתו של היבואן.
ד .האחריות לא תחול על צינורות החיבור המצורפים למוצר.
ה .האחריות לא תחול במקרה של שבר וא/ו התקנה לא תקינה.
ו .יש לשים לב לקרבתם של חומרים חריפים לצינורות החיבור שמתחת לכיור העלולים לגרום נזק לצינורות אלו .יש
לוודא התקנתם כשהם ישרים ללא פיתול או כיפוף ,האחריות אינה כוללת נזקים עקיפים העלולים להיגרם מנזילה
מצינורות אלו וביציאה ממושכת מהבית מומלץ לסגור את ברזי אספקת המים מתחת לכיור.
ז .האחריות תחול על ברז שהותקן בצורה מקצועית.
ח .אחריות עד בית הלקוח תחול על פי שיקול דעתו של היבואן ובתנאי שהתקנת הברז בוצעה ע"י איש מוסמך ,והתקלה
אכן ניתנת לתיקון בבית הלקוח.
ט .אחריות לא תחול במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות.
י .פגמים כתוצאה משבר ,מכה ,חומרים מזיקים ,כוח עליון ,תיקון ע"י גורם לא מוסמך ע"י היבואן ,סתימה כתוצאה
מליכלוך בצרנת ,אינם מכוסים על פי מחיקון היבואן.
יא .תיקון שלא במסגרת האחריות יחויב על פי מחירון היבואן.
יב .האחריות לא תחול על כל נזק שנגרם מתיקון הברז.
יג .בפניה למימוש האחריות יש להמציא חשבונית קנייה כולל חותמת המוכר או החנות בה נקנה המוצר.
יד .היבואן יעמוד לרשות הלקוחות בכל פניה או שאלה לגבי תפקוד המוצרים.
הערות:
•יש לנקות במטלית רכה וסבון בלבד.
•אבנית יש לנקות באמצעות חומץ ביתי.
•יש לפרק מזלפים למיניהם ולנקותם פעם בחודש באזורים בעלי איכות מים נמוכה.
•אין להשתמש בחומרים לניקוי למעט סבון ומטלית רכה.
•יש לשטוף את פנים הברז במים זורמים לפני ההתקנה.
•לידיעתך! האחריות אינה חלה על סתימות כתוצאה מלכלוך וחול.
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