
 

 

 אחריות גריל גזתעודת 

 
 ומאחלת לכם שימוש מהנה.  Kenmoreחברת סאיינט מברכת אתכם על רכישת גריל גז של חברת 

 אחריות תחול עם הצגת חשבונית קנייה עם תאריך ושם החנות בו נרכש המוצר )לא יום ההרכבה(.ה

 כיסוי האחריות חל כאשר מכשיר זה מותקן, מופעל ומתוחזק כהלכה על פי כל ההוראות המסופקות. 

 

 חודשים 24אחריות 

 חודשים, חברת סאיינט מתחייבת לתקן כל תקלה  24מיום הרכישה ולתקופה של 

 במערכת הגז של הגריל ללא תשלום.

 חודשים ראשונים בבית לקוח ללא עלות קריאת שירות. 12

 חודשים נוספים בעלות קריאת שירות בלבד בהתאם למחירון החברה. 12

 במסגרת האחריות, תתקן או תחליף סאיינט כל חלק פגום במערכת הגז של המוצר בהתאם לשיקול 

  דעתה הבלעדי.

 האחריות לא תחול על חלפים מתכלים שהתבלו במסגרת שימוש טבעי כגון מפזרי להבה.

 

 אחריות לעשר שנים

 שנים למבערים.  10סאיינט תעניק אחריות מורחבת למשך 

 שנים, יוחלף כל מבער נירוסטה שהחליד במבער חדש. 10מיום הרכישה ולמשך 

 ההחלפה אינה כוללת משלוח והרכבה.

 על הלקוח להמציא אישור טכנאי גז מוסמך של ההתקנה הראשונית.

 יסיר את האחריות.כל טיפול בגריל על ידי אדם שאינו הוסמך ע"י היבואן, 

   

 כיסוי האחריות אינו כולל סוללות, שינויי צבע גריל, שינוי צבע או החלדת משטחי הגריל שהם חלקים 

 להתבלות משימוש רגיל בתקופת האחריות, או שהתבלו כתוצאה משימוש  ניתנים להוצאה שעשויים

 יר זה משמש למטרות שאינן כל כיסוי האחריות בטל אם מכש לא רגיל, תאונה או תחזוקה לא נכונה.

 ביתיות פרטיות.

 

 אחריות זו מכסה פגמים בחומר בלבד ולא תכסה במקרים הבאים:

 

 . פריטים היכולים להתבלות מהשימוש הרגיל בתקופת האחריות מלבד סוללות, נורות.1

 . נזק או כשל במכשיר שנגרם כתוצאה מהתקנה שלא בוצעו על ידי טכנאי שירות מורשה 2

 תקנה שלא תואמת את תקני החשמל, הגז או הצנרת.לרבות ה

 נזק או כשל במכשיר זה, כגון שינוי צבע או חלודה הנובעים מתחזוקה לקויה או הפעלה .1

 את ההוראות המסופקות. שאינה תואמת 

 נזק או כשל במכשיר זה, כגון שינוי צבע או חלודה הנובעים כתוצאה מתאונה, שימוש לרעה או  .2

 נועדה.שימוש למטרה שלא 

 נזק או כשל במכשיר זה, לרבות שינוי צבע או חלודה הנגרמים כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי, .3

 אוכלים שאינם המומלצים בכל ההוראות המצורפות למוצר זה. כימיקלים 

 . נזק למכשיר זה או כשל כתוצאה מנזקי טבע כגון: שיטפון, שריפה או סערה.8

 ם כתוצאה משינויים לא מורשים שנעשו במכשיר זה.. נזק לחלקים או מערכות או כשל בה9

 .אם הדגם והמספר הסידורי חסרים, משתנים או שלא ניתן לקבוע את מקור הרכישה10

 

 


