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תמיכה טלפונית ומעבדת שרות ארצי ללקוחות סאיינט לקת בע“מ

תעודת אחריות

לקוח יקר,

.Norther תודה שרכשת מוצר מבית
חברת סאיינט לקת בע"מ נותנת בזאת אחריות למוצר כנגד הצגת תעודת אחריות מקורית וחשבונית קנייה.

אחריות המוצר כוללת:
.Norther אחריות לתקופה של 10 שנים על המנוע של כל דגמי      •

•      אחריות לתקופה של שנה אחת על יחידות האלקטרוניות, שלטים רחוקים, כנפיים/להבים, גוף התאורה ואהיל התאורה. 
האחריות תהיה תקפה מיום מסירת המוצר, שפרטיו מצוינים בתעודה זו, לצרכן. 

החברה לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו במכוון ו/או בזדון ו/או הובלה ו/או התקנה ו/או אחסנה ו/או שימוש רשלניים
 ו/או שלא על פי הוראות היצרן המצורפות לתעודת האחריות או חדירת מים למאוורר.

החברה תהא רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון המאוורר או החלפתו אם הקלקול בו נגרם כתוצאה מאחת מאלה: (1) כוח עליון 
שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן; (2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במאוורר בניגוד להוראות השימוש המצורפות; 

(3) תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך, חדירת מים למאוורר או התקנה במרפסת/פרגולה.
מאוורר שלא יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחריות.

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מיועד לפרגולות ומרפסות.

אחריות החברה תהא רק בהתאם לתעודת אחריות זו, ואין לאיש סמכות או רשות לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם, 
או לקבל בשם חברה כל התחייבות שאינה תואמת במדויק את תוכן תעודת האחריות.

אישור מתקין מוסמך על התקנת המאוורר

אני _____________________________   ת.ז. _____________________________

מאשר בזה כי התקנתי את המוצר __________________________ בתאריך ____________

חתימה / חותמת ___________________________________

האחריות בתוקף כנגד הצגת חשבונית קנייה בלבד.

NORTHER PREMIUM מאווררי תקרה

אזור
אזור הצפון

בנימינה, זכרון יעקב, קיסריה, חדרה ויקנעם
בנימינה, זכרון יעקב, קיסריה, חדרה, יקנעם, ישובי עמק חפר

קרית שמונה והסביבה
בנימינה, זכרון יעקב, קיסריה, חדרה, יקנעם, ישובי עמק חפר

אזור המרכז והשרון
נתניה, כפר יונה, רעננה, תל מונד, קדימה והסביבה

מודיעין והסביבה
שוהם, רעות, מכבים ומודיעין

אשדוד והדרום
נס ציונה, רחובות, גדרה, אשדוד, אשקלון ויבנה

רחובות, נס ציונה, גדרה וישובי גדרות
באר שבע והסביבה

ירושלים, בית שמש והסביבה
ירושלים, בית שמש, מודיעין והסביבה
ירושלים, בית שמש, מודיעין והסביבה

שם

שי מזור
אלי שווקי

מיכאל הוטייה

גלעד עוזרי

אבי צוברי

אלי בן אמן
איציק משען

האלקטריק גיא
דניאל פינק

טל'

052-5426688
052-5151052

054-3106655

052-2664643

052-3623221

054-6844853
050-3464617

054-7601741
052-3936566

רשימת חשמלאים מומלצים מטעם היבואן

*התקנת המאוורר יכולה להתבצע על ידי כל חשמלאי מוסמך. רשימת החשמלאים הינה בגדר המלצה בלבד.


