תקנון היבואן לאחריות מורחבת שנה מלאה  +שנתיים נוספות על חלקים בלבד
האחריות המורחבת תינתן רק לתנור שנפתח והותקן ע"י נציגי החברה בלבד ובתשלום בתוך שבוע מיום קנייתו ובלבד
שעד למועד התקנת התנור לא עשה הצרכן שימוש בתנור ונשמר באריזתו המקורית .פתיחת התנור והתקנתו ו/או תיקונו
ע" י טכנאי לא מאושר מטעם החברה תגרור לביטול האחריות המורחבת במיידי.
תקופת המבצע :המבצע יערך החל מיום  17/71/ועד ליום 0371/715
שאוב לורנץ בע"מ רשאית להאריך את תקופת המבצע ו7או לקצרו ו7או להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה
מוקדמת כאמור תימסר בכתב.
דגמים המשתתפים במבצע:
T999/CC333/CC333W/NCC444/T19/5060W/50WT/50IT/50WTG/60WT/60IT/60WTG/60ITG/6060G/760
W/760I0DT931BS/DT931IXS/DT931W/DT931I/760C
דגמים שלא נכללים במבצע:
650/5043TR/6043TR








חובת פתיחת והתקנת התנורים חלה על דגמים משולבים כיריים גז  7קרמי.
תנורים בנויים אין חובת פתיחה ע"י נציג החברה ויכללו באחריות המורחבת.
אחריות מורחבת תכול על תנורים לשימוש בייתי בלבד .לא לשימוש מוסדי ,מסחרי או עסקי.
תקופת האחריות המורחבת תהייה בתוקף רק בהצגת תעודת אחריות המקורית של השנה הראשונה ולחשבונית
מקורית של הרכישה
אחריות זו הנה לקונה המקורי בכתובת המופיעה בחשבונית הקניה ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר ו7או לכתובת
אחרת
האחריות הנה להחלפת חלקים ו7או תיקונם במידת הצורך ואינה להחלפת התנור
תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו7או החלפת חלקים מעבר לתקופת האחריות המקורית והמוצר יהיה
מכוסה ליתרת תקופת האחריות

תקנון אחריות מורחבת לשנתיים נוספות:
בתקופת האחריות המורחבת אחריות החברה לאספקת חלקי חילוף בלבד ללא חיוב ,החלפת חלק באישור טכנאי7נציג החברה
בלבד .החלפת החלק ו7או תיקונו יתבצע ע"י טכנאי החברה בלבד.
האחריות המורחבת מותנית בתשלום בסך  ₪ /53עבור ביקור טכנאי ובתשלום מראש לחברת שאוב לורנץ לפני ביצוע
השרות .למען הסר ספק גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמה קריאת שרות
המחויבת בתשלום זה.
האחריות אינה כוללת זכוכיות ,דיזות ,נורות ,תבניות ,פלסטיק ,גומיות ,רשתות ,מבערים ,תיקוני פח ,חלודה ,צבע ,פגעי אמייל,
שינויי צבע כתוצאה מבישול ובערה ,נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימים פעילים ,כבלים ואביזרים נלווים.
האחריות אינה כוללת תקלות הנובעות מהפרעות ברשת החשמל ו7או הגז ו7או מכוח עליון
היה ו התברר שהליקוי בתנור שהתגלה במהלך תקופת האחריות נובע כתוצאה מהמקרים המפורטים בתקנון ובתעודת האחריות
ואינם נכללים במסגרת האחריות ,יודיע היבואן על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון ובמקרה זה יהיה הלקוח חייב לשלם ליבואן
בגין נסיעה7הובלה7דמי משלוח7עבודה7חומרים7חלקים וכדומה אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה בהתאם למחירון אשר יהיה
בתוקף אצל היבואן באותו עת.
האחריות הנה בכפוף לכתב האחריות בלבד .אין סמכות או רשות לנציג כלשהו מטעם החברה או לכל אדם אחר לשנות את
תנאי האחריות או חלק ממנה או לקבל בשמנו כוח התחייבות שאינה עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודה זו
בתקופת האחריות המורחבת לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס'  //לחוק
הגנת הצרכן תשמ"א 1891-סעיך 19א' (ב"-ו')
אין היבואן אחראי לנזקים ו7או להפסדים ישירים ו7או עקיפים העלולים להיגרם לבעל התנור ו7או לצד שלישי כתוצאה
משימוש ו7או מאי פעולתו
מוסכם כי אזור השיפוט היחידי יהיה בראשון לציון בלבד.

בכל פניה לשרות בתקופת האחריות המורחבת לאחר השנה
הראשונה יש לפנות לחברה בטלפון 30-5599555
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+
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תאריך התקנה ___________________________ :שם הטכנאי____________________________________ :

