תעודת אחריות לגלגינוע "קורקינט חשמלי" מבית "קל אופן"
לקוח/ה יקר/ה
אנו מברכים אותך על רכישת קורקינט חשמלי "גלגינוע" מבית "קל אופן" המיובאים ע"י חברת נס צלול בע"מ.
חברת נס צלול בע"מ מעודדת אותך להפחית את זיהום האוויר באמצעי תחבורה חלופי זה.
הקורקינטים המיוצרים ממיטב החומרים ובעלי טכנולוגיה מתקדמת יובילו אותך בבטחה למקום חפצך.
חברת נס צלול בע"מ עושה מאמצים רבים בכדי לספק לכם מוצר איכותי ושרות יעיל .אנא הקפידו על שימוש נכון ותחזוקה שוטפת
וכך תוכלו ליהנות ממוצר איכותי יעיל ומהיר.
שם הלקוח _____________________ תאריך רכישה _______________ מקום הרכישה ________________
דגם__________ מס' שילדה ________________ מס' חשבונית _____________
יש לקרוא בעיון את חוברת ההפעלה המצורפת למארז הגלגינוע אותו רכשת .אנא עיין בתשומת לב בהוראות השימוש והתחזוקה
של הגלגינוע .יובהר כי ביצוע פעולות העומדות בניגוד להוראות היבואן ו/או תחזוקה לקויה של הגלגינוע ו/או היעדר טיפול שוטף
כנדרש ,עשויים להביא לביטול האחריות.
תוקף האחריות על מכלולי הגלגינוע (למעט הפריטים שאינם כלולים באחריות המפורטים להלן) הינו לחצי שנה אחת מיום
הרכישה .כאמור לעיל ,האחריות מותנית בתחזוקה נכונה וטיפול שוטף של הגלגינוע.
תוקף האחריות על הסוללה הינו ל 6 -חודשים מיום הרכישה .האחריות על הסוללה מותנית בשימוש נכון על פי ההוראות
המצוינות בחוברת ההפעלה.
הפריטים המפורטים להלן אינם כלולים באחריות :מטען ,צמיגים ,אבובים (פנימיות) ,חישורים ,שרשרת ,רפידות בלם ,כבלים
ומובילי כבלים .שריטות מכות או עיקומים של שילדה אינם כלולים באחריות.
אזהרה :תיקון עצמי ו/או ע"י גורם שאינו מוסמך מסירה את האחריות מתוקף.
אין להשתמש במים בלחץ גבוה לניקוי הגלגינוע .המים עלולים לפגוע במערכות החשמל והאלקטרוניקה .מומלץ לנקות ע"י מטלית
לחה בלבד .כאמור לעיל ,תחזוקה לא נכונה של הגלגינוע עשויה להביא לביטול האחריות.
הערות:
הגלגינוע מותר לרכיבה מגיל  16בלבד .חובה לחבוש קסדה במהלך הנסיעה .מהירות מרבית מותרת עד  25קמ"ש.
הגלגינוע מתאים לדרישות התקן האירופאים  EN15194ו EN14764 -ועומד בדרישות ותקנות התעבורה והנחיות משרד
התחבורה ומכון התקנים הישראלי .כל שינוי במבנה הגלגינוע או במערכת החשמל והבקרה מבטלת את האחריות ומנוגדת לחוק.
* אי-משלוח הספח המצורף תוך  14יום מיום הרכישה מבטלת את האחריות .השרות בגין האחריות יינתן בנקודת הרכישה.
האחריות הינה בעבור שימוש פרטי בלבד .כל שימוש מסחרי שייעשה בגלגינוע יביא לביטול מיידי של האחריות.
שירות בגין האחריות יינתן בנקודת הרכישה בלבד.
חברת נס צלול בע"מ יבואנית קל אופן מאחלת לך נסיעה נעימה ובטוחה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לקוח/ה נכבד/ה ,הנך מתבקש/ת למלא את הפרטים ולשלוח לנס צלול בע"מ ת.ד 1158 .ק.טבעון  3601601בדואר רגיל
בלבד או לכתובת הדואר האלקטרוני  admin@kalofun.co.ilתעודות אחריות שישלחו בדואר רשום לא יאספו על ידינו
שם הלקוח__________________________ כתובת ___________________________________________
טלפון____________________________________ דוא"ל _____________________________________
דגם_____________________ מס' שילדה ______________________ מס' סוללה ___________________
מקום הרכישה______________________ תאריך הרכישה _____________ מס' חשבונית________________
חתימה וחותמת בית המסחר______________________________________________________________

