
תנאי האחריות למקלחון
1. תקופת האחריות: היבואן נותן בזאת אחריות בהתאם לתקופות האחריות המפורטות להלן בסעיף זה והמתחילה ביום רכישת המוצר במקום הרכישה, 

בהתאם למפורט בחשבונית המס ובתנאי שהותקן ע"י מתקין מורשה מטעם החברה ומתועד ביומני השיבוץ של היבואן למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו:
א. היבואן אחראי לחלקי הגומי והפלסטיק במקלחון למשך שנה אחת (למעט מגב תחתון במקלחוני ציר) 

ב. למרות האמור לעיל, היבואן אחראי לתקינות הצירים בלבד למשך 3 שנים.
ג. למרות האמור לעיל, היבואן אינו אחראי כלל לשבר ו/או התנפצות זכוכית המקלחון.

ד. היבואן אחראי לציפוי חלקי המתכת במקלחון למשך שנה. (היבואן אינו אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שלא ע"פ הוראות הניקוי לרבות חומצות 
וחומרים כימיקליים).

2. היבואן מתחייב לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל 
תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול  בנזק מכוון, יהיה פטור מחיוביו על פי סעיף זה.

3. במידה ותידרש החלפת מוצר וההחלפה לא תתאפשר מחמת העדר מוצר זהה, יוחלף המוצר במוצר דומה שווה ערך.
4. היבואן יתקן את המוצר בתוך 14 ימי עסקים מיום הקריאה בכפוף לזמינות המתקינים באזור הלקוח. 

5. הוכיח היבואן טרם התיקון, כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון , הובלתו או החלפתו.
א. כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

ב. זדון או רשלנות של הצרכן.
ג. לדעת המתקין נעשה תיקון במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי היבואן.

ד. שימוש שלא בהתאם להוראות.
ה. ביצוע פעולות פוגעניות בסביבת המוצר.

6. תנאי לתוקפה של האחריות בתעודת אחריות זו, הינו משלוח אישור בכתב של מתקין מורשה מטעם סניטק המאשר את השלמת התקנת המקלחון על 
ידו ותקינות המקלחון.

7. נציגי היבואן יתאמו את שעת התיקון ומועדו.

תעודת אחריות למקלחונים



הוראות שימוש במקלחון
חשוב  מאוד! 

1. אסור להישען על המקלחון או להפעיל לחץ על המקלחון מפאת סכנת קריסה או שבר! 
במידה והנכם מרגישים חוסר יציבות במהלך השימוש במקלחון או לאחר מכן מומלץ להתקין מוט אחיזה\בטיחות על מנת שתהא לכם נקודת אחיזה   .2

בטוחה. 
3. מומלץ לאחר השימוש להשאיר את דלתות המקלחון פתוחות ואת חדר האמבט מאוורר על מנת לאפשר ללחות להתפזר.

4. אנא עיינו בתעודת האחריות המצורפת למוצר והסייגים, או כנסו לאתרwww.sanitec.co.il  שם ניתן למצוא את כל תעודות האחריות למוצרים השונים 
לנוחיותכם.

הוראות תחזוקה וניקוי
נא לקרוא בקפידה!

1. אסור בתכלית האיסור לנקות את הצד החיצוני של המקלחון! (צד זה עליו מדבקה זו) למעט שימוש במטלית לחה במעט מים.
2. ניקוי של החלק הפנימי של המקלחון יעשה ע"י דילול של החומר עם מי ברז: נוזל לניקוי שמשות (נוזל כחול) ו\או מסיר אבנית, שימוש יעשה עם טבילת 

מטלית בתוך החומר לאחר הדילול במים ולא בצורה ישירה על המקלחון.
3. אסור לשפוך את נוזלי הניקוי על המקלחון! אסור השימוש בחומרים אחרים מלבד המוזכרים.

4. במקלחונים בהם קיימת מסילה, רצוי לנקות הצטברות של לכלוך או אבנית. ניתן לשמן חלקים נעים או בחיכוך ע"י שימוש בווזלין (VASELINE) או לובריקנט 
(LUBRICANT) ניטרלי.

5. בכל מקרה של ספק אל תהססו לפנות אלינו, ניתן להסיר מדבקה זו לפני השימוש.

services@sanitec.co.il    03-9597070 .לפניות לשירות לקוחות טל


