
 E:MAIL :efrat@dsltrade.com                        יבוא ושיווק בע"מ 

 30- 4318867  –פקס    01- 4316666 טלפון 8         38361,  6106רמת גן ת.ד.  301זבוטינסקי  
 

 תעודת אחריות
 או בד , דמוי עורעורמ /כורסאסלון

 עם או ללא מנגנוני שכיבה
 

 לקוח נכבד,
 שיווק בע"מ לש את אחד ממוצריה של חברת ט.ב.דסואנו מברכים אותך על החלטתך הנבונה לרכ

 TOP PRICE -ו Americanיבואנית מערכות ישיבה, כורסאות, פינות אוכל ועוד של מותגי 
חלק ממערכות הישיבה עשויות מעור בחלקם העליון וכמו כל מוצר כזה מחייבות תשומת לב מיוחדת, 

לקוחותינו לשמר את מערכות הישיבה ע"י טיפול ואחזקה נכונים ובכך  לכן אנו ממליצים לקהל
 להאריך את חיי המוצר.

 
 נא למלא בקפדנות את כל הפרטים לעיל                                             

 
 יש לנקות את מערכת הישיבה לפחות אחת לחודש. .1
 בגב אריזתם.יש להשתמש בחומרי ניקוי איכותיים לפי הוראות השימוש  .2

יש להשתמש במטלית רכה ספוגה מים או בתכשירי עור בסלוני עור לניקוי אבק  .3
 מתאימים.לגבי סלון בד יש לנקות עם מטלית יבשה או מקל נוצות.

 אין לשפשף. -בש מייד במטלית רכה ונקיה יבמקרה ונשפך נוזל על העור או על הבד יש לי .4

 אלכוהול, טרפנטין, סבון נוזלי וכדומה.אין להשתמש בחומרים כימיים כגון: אצטון,  .5

 יש להימנע מלהעמיד את מערכת הישיבה קרוב למקור חום כל שהוא. .6

 אין לחשוף את מערכת הישיבה לקרני השמש או מקור אור חזק אחר. .7

 יש למנוע מבעלי חיים להיות בקרבת מערכת הישיבה. .8

יים לעור אמיתי כמו: צלקות, יכולים להיווצר בעור סימנים אופינבסלוני עור חשוב לזכור כי  .9
 דבר שהינו טבעי ותקין בסלוני עור.עקיצות חרקים, נקבוביות מורחבות, סטיות צבע וכדומה.

עור אמיתי הינו גמיש ועם השימוש בו נוצרים גלים וקיפולים, זוהי תכונה טבעית שיש לצפות  .10
 לה ברהיט עור אשר מוסיפה לקסמו ולערכו של המוצר. 

אפשר לעור לשמור על השומן הטבעי, לכן יש למרוח את מערכת הישיבה רמת לחות יציבה ת .11
 ע"פי הוראות השימוש של התכשיר. חודשיים פעם במיוחד לעור בקרם לחות 

 אין לשבת על ידיות מערכת הישיבה.אלא רק במושבים המיועדים לכך. .12

רק אם ימלאו בה תאריך קניה, חותמת חברה וחשבונית הרכישה  תעודה זו תהיה בתוקף .13
 המקורית צמודה לתעודת אחריות זו.

מיום האספקה וכפופה לשימוש ואחזקה נכונים כמפורט לעיל. לא  שנים 3-להאחריות הינה  .14
נישא באחריות לכל נזק שיגרם לרהיט או לעור כתוצאה מחבלה, תאונה, או שימוש בלתי 

 ערכת הישיבה.סביר או נכון במ

, אחריות שנים 1האחריות הינה למשך  ולבסיס הסלון/הכורסא לחלקי המתכת של המנגנונים .15
ואינה כוללת עלות ביקור טכנאי, שעות  עלות חלקי המתכת של המנגנון בלבדזו כוללת 

עבודה, ועלויות הובלה במקרים הדורשים העברת המוצר למחסני החברה. עלויות אלו יקבעו 
 ן החברה. עפ"י מחירו

סלון חלופי ינתן ללקוח בשנת השירות הראשונה ולאחר בדיקת טכנאי מוסמך מטעם החברה  .16
 ימי עסקים.  21אשר יקבע שזמן השירות/התיקון יעלה על 

 חברת "דסל" מאחלת לך הנאה מהמוצר שרכשת. .17
 

 _______________________ כתובת      _______________________ שם הקונה
 ______________________ תאריך קניה    _____________________ שם המוצר

 
 ____________________ חותמת וחתימת המוכר                                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 איזור תעשיה צפוני אשקלוןלתיאום שירות נא לפנות לדסל תעשיות ריהוט, 
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