GARANTİ BELGESİ
DİKKAT.!
Makine ile birlikte ambalajlanmış Kullanım Kılavuzunda bulunan GARANTİ belgesi satış sırasında satıcı tarafından doldurulup,
mzalanıp. kaşelenerek müşteride kalması gereken kısmının anında müşteriye verilmesi gerekmektedir.
Garanti şartlarını okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.

TARİH :……/……./……

MÜŞTERİ İSİM ve İMZA

1)Garanti süresi,Makinenin müşteriye teslim tarihinden itibaren Mekanik:2 (İKİ) YIL Elektrik:1 (BİR) YIL ‘dır.
2)Bu makine bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından (ve / veya bozuk parçalardan
oluşabilecek arızalara karşı)firmamızın garanti kapsamındadır.
3)Ücretsiz onarım ve makine değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar.
a)Makinenin Kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde ve/veya makine hakkında bilgi sahibi
olmayan kişiler tarafından kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
b)Makinenin yetkili olmayan kimseler ve/veya onarım atölyeleri tarafından daha önceden onarımının yapıldığı veya açıldığının
belirlenmesi durumunda,
c)Makinenin yetkili servislerimizin bilgisi dışında; uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması
durumunda,
d)Makinenin seri numarası tahrip edilmiş veya sökülmüşse,
e)Arıza veya hasar, MIZRAK MAKİNE San. Tic.Ltd.Şti.’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında olmuşsa,
f)Makinenin dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda,
g)Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlide kullanılabilen aksesuar veya diğer
cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
h)Yangın, yıldırım, sel, deprem vs.gibi doğal afetlerden oluşan arızalar durumunda,
4)Arızaların kullanım hatası olup olmadığı MIZRAK MAKİNE San. Tic.Ltd.Şti.’nin yetkili servisinin düzenleyeceği raporla
belirlenir.
5)Bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Müşterinin
garanti onarımı istediğinde bu garanti belgesini göstermesi gerekir. Aksi takdirde onarım Ücretli yapılır. Ancak garanti belgesinin
kaybolması durumunda müşteri, cihazının garanti kapsamında olduğunu, fatura veya benzeri satış belgesi ile ispat ederse,
onarım garanti kapsamında ücretsiz yapılır.
6)Makine ile birlikte ambalajlanmış bu garanti belgesinin satış sırasında satıcı ve müşteri tarafından gerekli yerlerinin eksiksiz
olarak doldurulup, imzalanıp ve kaşelenerek müşteride kalması gereken anında müşteriye verilmesi ve diğer kısmının satıcı
tarafından MIZRAK MAKİNE San. Tic.Ltd.Şti ne postalanması gerekmektedir.

BU PARÇA MÜŞTERİDE KALAÇAKTIR
MAKİNE MODEL:………………..

KK

CE ‘li

MAKİNE SERİ NO:……………….
MÜŞTERİNİN ADI ve SOYADI / İMZA

TESLİM TARİHİ ve YERİ

SATICI FİRMA KAŞE ve İMZA
…………………………………………………………………………………………………………………………
BU PARÇA SATICIYA GÖNDERİLECEKTİR
MAKİNE MODEL:………………..

KK

CE ‘li

MAKİNE SERİ NO:………………
MÜŞTERİNİN ADI ve SOYADI / İMZA
SATICI FİRMA KAŞE ve İMZA

TESLİM TARİHİ ve YERİ

