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תעודת אחריות

KMX 93/7-9KMX 80-2/4KMX 70-9

ל 10 -שנים
אנו מברכים אותך על קניית מיקסר מסדרת היוקרה
מדגם  KMX 93/7-9KMX 80-2/4KMX 70-9מבית
לתשומת ליבך:
בתום תקופת האחריות המלאה של  12חודשים מתאריך הרכישה ,מוענקת בזאת
אחריות נוספת (מוגבלת) של  108חודשים נוספים למנוע בלבד .
האחריות הנוספת (מוגבלת) מוענקת בזאת ע"י ברימאג שירות בע"מ להלן ברימאג
שירות בע"מ ,רק לרוכשים שרכשו את המוצר בתקופת המבצע אצל משווק שבמועד
הרכישה הופיע ברשימת המשווקים המורשים המתעדכנת מעת לעת באתר
האינטרנט של החברה .WWW.BRIMAG.CO.IL
שירות

מותגים מבית טוב
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האחריות הנוספת (מוגבלת)
האחריות הנוספת תהא בתוקף בצירוף תעודת האחריות המקורית שהתקבלה עם רכישת המוצר,
או לחלופין הצגה של כל אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר.
תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המוצר,
כדלקמן:
 .1האחריות הנוספת חלה אך ורק למנוע.
 .2האחריות הנוספת מותנית בתשלום עבור עבודת הטכנאי ,בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של ברימאג
   שירות בע"מ .למען הסר ספק ,גם קריאת סרק וכל בדיקה ,גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים ,תיחשב קריאת
   שירות המחויבת בתשלום זה.
 .3האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק המוצר ,או קלקול שנגרם ע"י כוח עליון.
הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל ,אי תקינות שקע ,מוליכים ,נתיך והארקה ,או שימוש באביזרים
שלא סופקו ע"י היבואן.
המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך ע"י היבואן.
הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע"י נותן תעודת אחזקה זו ,שליחו או נותן שירות אחזקה מטעמו.
במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 .4האחריות אינה כוללת מקרי שבר ,שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר
כגון שריטות ,קילופי צבע וכדומה ,חלקי זכוכית ,פלסטיק ,גומי ,נורות סימון ,נורות ביקורת וכד'.
שם לקוח מלא            ___________________:מספר טלפון ____________________:

