
 

 

 

 

 toneSakerBל   אחריות תעודת
 

 זכאותך את שלנו הנתונים במאגר לעדכן שנוכל מנת על.   BakerStone מבית איכות מוצר שרכשת תודה
-077לפקס  ולשלוחבצירוף צילום חשבונית הקניה  תהאחריו תעודת טופס את למלא נבקשך לאחריות

 info@9-cp.comאו במייל  050-4488638למס'  או שליחת וואצאפ 3008434

 .מדויקת*אנא הקפד למלא את פרטייך בצורה 

 

 _שם פרטי ומשפחה_______________________ כתובת_____________________

 צר___________________דגם המו _________טלפון נייד____________________

 תאריך רכישה_________________ ___סופק ע"י סניף/חנות___________________

 חשבונית______________________מס' 

 תנאי האחריות

 הינה לתקופה של שנה מתאריך הרכישה ובכפוף לקבלת מלוא התשלום. BakerStone -.האחריות ל1

 . האחריות תהיה בתוקף בצירוף חשבונית הרכישה בלבד.2

 המצורפות.. יש לפעול על פי הוראות השימוש וההרכבה 3

 ימים ממועד הרכישה. 30 בתוך להעביר יש פגומים או חסרים חלקים לגבי פניות. 4

 . אופן התיקון יבוצע על פי שיקול דעת היבואן.5

האם קיימים סדקים/שברים באריחי שבן השמוט ולפנות לשירות הלקוחות לפני . לפני הרכבה יש לבדוק 6
 השימוש במוצר.

 הבאים:האחריות אינה חלה במקרים 

 . כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממסירת הטובין ללקוח.1

 .BakerStone. נזק או תקלה כתוצאה מתחזוקה לקויה של ה 2

 . זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוצאות השימוש.3

 . תיקון או שינוי שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן.4

 פגיעות בגוף המכשיר, צבע או כל שבר מכני בחלק מחלקי המכשיר.. 5

 . במקרה של חלודה.6

 . במקרה של שבר.7
 

 המוסמך המשפט לבית נתונה הבלעדית השיפוט סמכות תהיה האחריות כתב עם בקשר תביעה או מחלוקת בכל
 .יפו-א"ת בעיר והעניין הסכום מבחינת

 

  שימוש הוראות – ביותר חשוב

 :נאות שימוש
 זהיר טיפול המצריכה שבירה אבן הינה שמוט אבן .איכותית שמוט מאבן מורכב BakerStone  תיבת פנים

 משנה זהירות. במוצר לנהוג יש לפיכך
 בתום שימוש בתיבה יש לנקותה משאריות מזון באמצעות גירוד והסרה יבשה.

 התיבה מבפנים או מבחוץ.אין להשתמש בחומרי ניקיון ו/או מסירי שומנים מכל סוג ניקיון 
 

 לבחור להקפיד יש .פחמים גרילי לרבות בשוק המצויים הגרילים סוגי למרבית מתאימה Bakerstone תיבת
 לגריל. חשוב ששטח הצלייה של הגריל יהיה גדול ולו במעט משטח התיבה. המתאימה התיבה את

 

 077-3008343בפקס:  077-3009459ניתן לפנות אלינו בטלפון: 

 61571ת"א  57250ת.ד  6הנצי"ב  –ת: ניין מוצרי צריכה בע"מ כתוב
www.home.9-cp.com 


