
 אנו מברכים אותך על קניית מיקסר מסדרת היוקרה מבית  מדגם:
 KVL6302S / KCC9040S / KMM060 / KVL6102T / KVL4102W / KVL4102S /

KVL8302S
לתשומת ליבך:

בתום תקופת האחריות המלאה של 12 חודשים מתאריך הרכישה, מוענקת בזאת 
אחריות נוספת )מוגבלת( של 108 חודשים נוספים למנוע בלבד. 

)להלן:  )המוגבלת( מוענקת בזאת ע״י ברימאג שירות בע״מ  האחריות הנוספת 
״ברימאג שירות״(, רק לרוכשים שרכשו את המוצר אצל משווק שבמועד הרכישה 
הופיע ברשימת המשווקים המורשים המתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט 

.WWW.BRIMAG.CO.IL  :של החברה

 KVL4102W / KVL6102T / KMM060 / KCC9040S
KVL4102S / KVL8302S / KVL6302S

תעודת אחריות

מותגים מבית טוב שירות

ל- 10 שנים )שנת אחריות יבואן + 9 על המנוע(



מותגים מבית טוב שירות

האחריות הנוספת )המוגבלת(
־האחריות הנוספת תהא בתוקף בצירוף מדבקת האחריות שהתקבלה עם רכישת המוצר, או לחלופין בהצגה של כל אסמ

,03-6530288 טלפון:  האסמכתא:  שליחת  לצורך  המוקד  פרטי  המוצר.  של  הרכישה  ומקום  תאריך  על  המעידה  בכתב   כתא 
 פקס: 03-5594067.  תנאי האחריות הנוספת יהיו בכפוף להחרגות האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המוצר. כמו כן,

יחולו ההגבלות המפורטות להלן:
1. האחריות הנוספת חלה אך ורק למנוע.

 2.  האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק המוצר, או קלקול שנגרם על ידי כוח עליון.
•  הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה, או שימוש באביזרים שלא 

סופקו ע"י היבואן.
     • המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי היבואן.

     • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודה זו, שליחו או נותן שירות מטעמו.
    • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.

3.  האחריות אינה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר כגון שריטות, קילופי צבע 
וכדומה, חלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, נורות סימון, נורות ביקורת וכד'.

 
שם לקוח מלא :___________________           מספר טלפון :____________________

שם משווק :___________________           תאריך רכישה :____________________

ברימאג שירות בע"מ, ח.פ 513168682.


