
  
 

 גז לגריל אחריות תעודת

. על מנת שנוכל לעדכן במאגר הנתונים שלנו את זכאותך לאחריות נבקשך Colemanתודה שרכשת מוצר איכות מבית 
 למלא את טופס תעודת האחריות באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 co.ilgrillswww.coleman.באתר האינטרנט שלנו בכתובת  .1

 077-3008343למלא את הפרטים בטופס ולשלוח לפקס  .2

 לתשומת ליבך, מס' סיריאלי מופיע על גבי מדבקה בצבע כסף על גוף הגריל ועל חוברת ההוראות

 *אנא הקפד להכניס את פרטייך בצורה מדוייקת.

 ______________כתובת_____________________________נייד_______________שם פרטי ומשפחה 

 סוג הגריל_______________ דגם____________________ מס' סיריאלי_________________________

  סופק ע"י סניף / חנות _______________תאריך רכישה_____________ מס' חשבונית_________________
 

 ותהאחרי תנאי
 מתאריך הרכישה ובכפוף לקבלת מלוא התשלום.חמש שנים עפ"י תנאי האחריות האחריות לגריל הינה לתקופה של  .1
 האחריות בבית לקוח הינה למשך שנתיים בלבד.  .2
 האחריות תהיה בתוקף בצרוף חשבונית הרכישה בלבד. .3
 יש לפעול על פי הוראות השימוש וההרכבה המצורפות. .4
 יום ממועד הרכישה. 30או פגומים יש להעביר בתוך  פניות לגבי חלקים חסרים .5
האחריות ושירות בבית לקוח ע"י טכנאי הינה עבור תקלה מערכת הגז. במקרה בו תתקבל קריאת שירות לטכנאי ולא תמצא  .6

 .₪ 300 –תקלה במנגנון הגז יחויב הלקוח בעלות ביקור טכנאי 
 שנות אחריות על המבערים בלבד. 25 .7
 על פי שיקול דעתה של חברת ניין מוצרי צריכה בע"מ אופן התיקון יבוצע .8

 :הבאים במקרים חלה אינה האחריות
 כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן. .1
 נזק או תקלה כתוצאה מתחזוקה לקויה של הגריל, לרבות הצטברות ליכלוך ושומן. .2
 להוראות השימוש.זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד  .3
 תיקון או שינוי שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם ניין מוצרי צריכה בע"מ. .4
 פגיעות בגוף המכשיר, צבע או כל שבר מכני בחלק מחלקי המכשיר. .5
 קורוזיה בגריל.חלודה / במקרה של  .6

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

 

 שימוש הוראות – ביותר חשוב
 :יציקה רשתות

 במסירי להשתמש אין .מאכל בשמן הרשת את ולמרוח פלדה מברשת באמצעות שהצטבר הלכלוך את לנקות יש השימוש בגמר
 .במים להשרותם או כלים במדיח הגריל חלקי את לשטוף אין .כלים סבון למעט שומנים

 :מבערים
 .ונקיים פתוחים המבער של חורי כי להקפיד יש .המבערים על שמן למרוח אין

 :הלכלוך לניקוז נשלף מגש

 .שמצטברים ולכלוך שומנים שוטף באופן לנקות לדאוג יש
 .חוזר שימוש טרם הוסרו שלא ושומן ליכלוך מבערת כתוצאה נגרמות ובנפש ברכוש ופגיעות ההתלקחויות מרבית
 :הגריל הזזת
 .בלבד חלקים משטחים על להסעה מיועדים הגריל גלגלי

  חיבור גז:
 ההפעלה הראשונית של המכשיר תיעשה בידי מתקין גז מוסמך.

 זו תידרש בצירוף חשבונית הרכישה לצורך קבלת שירות ואחריות. –חשוב! שמור את האסמכתא של טכנאי הגז המוסמך 
 

 

 ניתן לפנות אלינו באמצעות אתר האינטרנט www.home.9-cp.com או בטלפון: 077-3009459  פקס: 077-3008343.

  61571 א"ת 57250 ד.ת 6הנצי"ב  -מ"בע צריכה מוצרי ניין :כתובת
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