תעודת אחריות נוספת (מוגבלת)  9שנים למיקסרים מתוצרת Kenwood
נוסח לדוגמא בלבד.
לקוח יקר,
ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ מודה לך על בחירתך ברכישת מיקסר מתוצרת  Kenwoodמאחד הדגמים
הבאים KVL65.02SI ,KVL4102S, KVL4102W, KVL6102T, KVL6302S, KVL8302S :ו-
.KVL85/004SI
בתום תקופת האחריות המלאה של  12חודשים מיום מסירת המוצר בפועל לצרכן (או לחילופין ,מיום
התקנתו או ביצוע הדרכה ,ככל שהמוצר מחייב התקנה או הדרכה ,המאוחר מביניהם וזאת ככל שהצרכן לא
עשה שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים הראויים העונים לדרישות היצרן) ,מוענקת בזאת אחריות נוספת
(מוגבלת) של  108חודשי אחריות נוספים בגין המנוע בלבד ,כמפורט להלן.

האחריות הנוספת (מוגבלת) תהא בתוקף אך ורק בהצגת מדבקת אחריות תקפה ומקורית או
לחילופין בצירוף תעודת האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת חשבונית
רכישה ו/או מסמך הוכחת רכישה.
תנאי האחריות הנוספת (מוגבלת) יהיו זהים לתעודת האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המוצר,
למעט כדלקמן:
 האחריות הנוספת תהיה עבור המנוע עצמו בלבד ,על כל רכיביו הפנימיים ,ולא תחול על רכיביםחיצוניים נלווים למנוע.
 האחריות הנוספת (מוגבלת) תקפה אך ורק בתחנות השירות של חברת ברימאג שירות בע"מ המפורטותבתעודת האחריות.
 בתקופת האחריות הנוספת (מוגבלת) לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקוןמס'  24לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א  ,1981 -סעיף 18א (ב) ( -ו).
 הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר או שנגרם עלידי כוח עליון.
 הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל ,אי תקינות שקע ,מוליכים ,נתיך והארקה אושימוש במוצרים או בחלקים שלא סופקו על ידי היצרן או היבואן.
 במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי ברימאג שירות בע"מ או מימטעמה.
 הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו ,שליחו או נותן שירות אחריותמטעמו.
 במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות. הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום הצבת המכשיר דרך קבע על ידי המחזיק ,למקום אחר. האחריות הנוספת (מוגבלת) אינה כוללת מקרי שבר ,שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטההחיצוני של המוצר כגון גוף המוצר ,שריטות ,קילופי צבע וכדומה ,חלקי זכוכית ,פלסטיק ,גומי ,פח,
נורות סימון ונורות ביקורת.
האחריות הנוספת (מוגבלת) מוענקת בזאת על ידי ברימאג שירות בע"מ (לעיל ולהלן" :ברימאג שירות") ,רק
לרוכשים שרכשו את המוצר אצל המשווק המורשה שבמועד הרכישה הופיע ברשימת המשווקים המורשים
המתעדכנת מעת לעת באתר.www.brimag.co.il :
תעודת אחריות נוספת (מוגבלת) זו פונה לשני המינים כאחד ומטעמי נוחות בלבד מנוסחת בלשון זכר.
תעודת אחריות נוספת (מוגבלת) זו הינה בשפה העברית .צרכן המעוניין בכך ,יוכל לקבל תעודה זו מתורגמת
לשפה הערבית.
חשוב! בכל שינוי מען  -יש להודיע מיד למרכז השירות של ברימאג שירות.
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