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Agromec Corporate Pantone Color Separations.

Tasarım çalışmalarında kullanılan kurumsal renk kodları aşağıda mevcuttur.
Belirtilen kodlar dışında bir renk kullanımı uygun değildir.
The institutional color codes used in design studies are seen.
One color is not suitable for use.
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti Süresi, Ürün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

GARANTİ BELGESİ
WARRANTY DOCUMENT

2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ BELGESİ
WARRANTY DOCUMENT

3. Ürün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Ürün tamir süresi azami 30 iş günüdür. Bu süre ürünün servis istasyonuna, servis
istasyonu olmaması durumunda, ürün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından herhangi birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün ; Teslim tarihinden itibaren garanti
süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya
farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik
kazanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,
ücretsiz olarak ürün değişim işlemi yapılacaktır.

AG-95CBM
HIGH QUALITY

6. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
7. Bu Garanti Belgesinin Kullanılmasına 4077 Sayılı Kanun ile Bu Kanuna dayanılarak düzenlenen
TRGM - 95 / 116 - 117 Sayılı Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
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Ünvanı
Adresi
Telefon
Fax

:
:
:
:

Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi

: Kemal Zirai Alet İş Mak. San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Malın
Cinsi
Markası
Modeli

:
: agromec
:

Kemal Zirai Alet İş Mak. San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Fatih Mahallesi Gebi Caddesi No:78/A Samsun
+90 850 304 29 50 // +90 362 432 50 07
+90 362 435 42 31

Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 30 İş Günü
Garanti Süresi
: 2 Yıl
Satıcı Firmanın
Ünvanı
Adresi
Tel / Fax
Fatura Tarihi ve No.

:
:
:
:

Tarih - İmza - Kaşe

Mal Sahibinin
Adı Soyadı

:

HIGH QUALITY
Bu belgenin kullanılmasında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına
Dair Yönetmelik Uyarınca, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Tarafından izin verilmiştir.

GASOLINE LAWN MOVER

İTHALATÇI FİRMANIN
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GARANTİ DIŞI DURUMLAR
1. Satıcı firma kaşesi ve imzası, satış tarihi , fatura numarası ve ithalatçı firma kaşesi olmayan
garanti belgeleri geçersizdir.
2. Garanti Belgesi üzerinde tahribat yapılması, mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı
veya tahrip edildiği zaman geçersizdir.
3. Yükleme, boşaltma ve sevkiyat esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
4. Makinenin amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar ile orijinal yedek parçalarının
kullanılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. Satın alınan ürün ile
birlikte kendisine ait garanti belgesi ve Türkçe kullanım kılavuzu teslim alınmıştır.
Garanti ile ilgili müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar:
Ürün kullanma klavuzunda belirtildiği şekilde kullanılması ve müdahale görmemiş olması şartı
ile malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı, garanti belgesinde belirtilen teslim tarihinden
itibaren 2 yıl garantilidir.
Aşağıda belirtilen huşular garanti kapsamına dahil değildir:
1. Mal tesliminden sonra oluşacak çizik ve lekeler.
2. Cihazın kullanma kılavuzunda aykırı kullanım nedeni ile meydana gelen arızalar.
3. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir nedeni ile oluşan arıza ve kırıklar.
4. Tüketiciye teslimden sonra, makinanın veya herhangi bir parçanın düşürülmesinden dolayı
kaynaklanan kırılma hasarı ve arızaları.
5. Tüketiciye teslimden sonra nakliye ve taşıma hataları nedeniyle oluşan kırılma ve arızalar.
6. Yangın, sel vb nedenlerden dolayı meydana gelebilecek arıza ve hasarlar.
Yukarıda belirtilen arıza ve hasarların giderilmesi ÜCRETE TABİDİR.
Garanti belgesinin onaylanarak, tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı
satıcı bayii, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi ve / veya faturası ibraz edilmeyen
ürünler garanti kapsamı dışındadır. Lütfen garanti belgenizi satın aldığınız müesseseye onaylattırınız.
Belgenin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır.
Bu sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.
Kullanım Ömrü 5 yıl
Garanti Süresi 2 Yıldır
Uyarı : Kullanım kılavuzunun okunması ve belirtilen uyarı ve önlemlere uyulması kullanıcının
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