תעודת אחריות ל Bradley Smoker
תודה שרכשת מוצר איכות מבית  . Bradley Smokerעל מנת שנוכל לעדכן במאגר הנתונים שלנו
את זכאותך לאחריות נבקשך למלא את טופס תעודת האחריות בצירוף צילום חשבונית הקניה
ולשלוח לפקס  077-3008434או שליחת וואצאפ למס'  050-4488638או במייל
info@9-cp.com
*אנא הקפד למלא את פרטייך בצורה מדויקת.
שם פרטי ומשפחה_______________________ כתובת______________________
טלפון נייד_____________________________ דגם המוצר___________________
סופק ע"י סניף/חנות______________________ תאריך רכישה_________________
מס' חשבונית______________________
תנאי האחריות
 .1האחריות למוצרי המותג בראדלי סמוקר הינה לתקופה של שנה מתאריך הרכישה ובכפוף
לקבלת מלוא התשלום.
 .2אחריות ושירות בבית הלקוח יינתן על פי שיקול דעתה של חברת ניין מוצרי צריכה לפי אופי
התקלה.
 .3האחריות תהיה בתוקף בצירוף חשבונית הרכישה בלבד.
 .4יש לפעול על פי הוראות השימוש וההרכבה המצורפות.
 .5פניות לגבי חלקים חסרים או פגומים יש להעביר בתוך  30יום ממועד הרכישה.
 .6אופן התיקון יבוצע על פי שיקול דעתה של חברת ניין מוצרי צריכה בע"מ.
האחריות אינה חלה במקרים הבאים:
 .1כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.
 .2נזק או תקלה כתוצאה מתחזוקה לקויה ,לרבות הצטברות לכלוך ושומן.
 .3זדון או רשלנות של הצרכן ,לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש.
 .4תיקון או שינוי שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם ניין מוצרי צריכה בע"מ.
 .5פגיעות בגוף המכשיר ,צבע או כל שבר מכני בחלק מחלקי המכשיר.
 .6שימוש מסחרי.
 .7במקרה 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.

ניתן לפנות אלינו בטלפון 077-3009459 :בפקס077-3008343 :
כתובת :ניין מוצרי צריכה בע"מ – הנצי"ב  6ת.ד  57250ת"א 61571
www.home.9-cp.com

אחריות
למעשנת אחריות מוגבלת כנגד כשלים בייצור למשך שנה אחת.
דרישות ומגבלות:


האחריות בתוקף מתאריך הרכישה .שמרו על הקבלה כהוכחה לתאריך הרכישה .האחריות
מוגבלת לתיקונים או החלפת חלקים כפי שנקבע על ידי תאגיד בראדלי טכנולוגיות.



תאגיד בראדלי טכנולוגיות יחליף חלקים ,לפי שיקול דעתו ,לרכיבים שנמצאו על ידו כפגומים,
ולא יהיה אחראי להרכבתם.



אחריות מוגבלת זו אינה ניתנת להעברה .האחריות תבוטל אם המוצר ישמש לצרכים
מסחריים או לצרכי השכרה .האחריות מכסה כשלים בייצור בלבד.



אחריות מוגבלת זו לא תפצה אתכם עבור עלות שנגרמת בשל אי נוחות כלשהי ,עלויות מזון,
פציעה גופנית או נזק לרכוש.



האחריות תקפה רק במדינת הרכישה.



עלויות משלוח וטיפול עבור חלקים שאינם במסגרת האחריות ישולמו על ידי הלקוח/רוכש
המקורי.



בכל פניה בנוגע לאחריות יש לציין את המספר הסידורי של המעשנת.

המקרים הבאים אינם כלולים באחריות של בראדלי טכנולוגיות:


כשלים ונזקים שנוצרו עקב תאונה ,שימוש לרעה או שימוש לא נכון ,שינויים ,הרכבה/התקנה
לא נכונים וונדליזם אינם מכוסים .נזקים שנגרמו עקב תנאי מזג האוויר ,כולל ברד ,סופות,
רעידות אדמה ,רוח ,גשם או שלג (אך מבלי להגביל למקרים אלו) אינם מכוסים באחריות.



בלאי רגיל ,סדקים ושריטות של הגימור החיצוני אינם מכוסים באחריות זו.



שינויי צבע עקב חשיפה לאור שמש ,חום או כימיקלים אינם מכוסים באחריות זו.



אי ביצוע פעולות תחזוקה סדירות ,בדיקות בטיחות ושירות ,כולל הסרת הצטברויות שומן
אשר גורמות לדליקה ,נזקים שנגרמו בשל בעירת שומן (אך מבלי להגביל למקרים אלו) אינם
מכוסים באחריות זו.

