GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI
ADRESİ
TELEFON-FAX
E- POSTA

SEPET BEŞİK

FİRMA İMZA -KAŞE

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
ADRESİ
TELEFON - FAKS
E-POSTA
FATURA TARİHİ VE SAYISI
TESLİM TARİHİ VE YERİ
YETKİLİ İMZA - KAŞE

MALIN
CİNSİ

AHŞAP SEPET BEŞİK

MARKASI
MODELİ
GARANTİ SÜRESİ

2 YIL

AZAMİR TAMİR SÜRESİ

20 İŞ GÜNÜ

BARKOD VE SERİ NO

ÖNEMLİ ! KULLANMA TALİMATLARI, AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ.
İLERDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ

TS EN 1130-1

TS EN 1130-1

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Tahliye ve sevkiyat sırasında meydana gelen hasar ve arızalar

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Ürünün yetkili kıldığı elemanlar haricinde bakım, onarım ve başka bir sebep ile onarımı sırasında

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin
bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala

hasar ve arızaya sebep olunması, yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücrete tabidir. Satıcı firma
kaşe ve imzası ile satış tarihi bulunmayan garanti belgesi geçersizdir.
4) Satıcı onayı olmayan belgeler geçersizdir.

KULLANMA TALİMATLARI
1) Beşiği / Karyolayı yatak bir döşeme / düzlem üzerine yerleştiriniz.
2) Küçük çocukların beşiğin / karyolanın çevresinde ve yakınlarında nezaretçisiz oyun oynamalarına
izin vermeyiniz.
3) Beşiğin / karyolanın içerisinde, bir çocuğun denetçisiz olarak bulunması durumunda beşiğin /
karyolanın bağlı pozisyonda (sallanma mekanizması kapanmış /salının sistemi durdurulmuş) ve
kitlenmiş olduğunu kontrol ediniz.
4) Beşiğin / Karyolanın herhangi bir parçası eksik, kopmuş veya kırılmış olması durumunda , beşiği
/ karyolayı kullanmayınız.
5) Çocuk / Bebek ''oturabiliyor'', ''dizleri üzerine çökebiliyor veya beşiği / karyolayı çekebiliyorsa ve
hareket ettirebiliyorsa, bu durumda beşik/karyola bu çocuk için uygun değildir ve kullanılmamalıdır.
6) Çocuğun giyisileri veya vücudunun bir bölümünün takılma ihtimali ve boğulma tehlikesine karşın
bütün birleştirmelerdeki bağlantıların düzgün ve gergin olması gerektiği, hiçbir vidanın kaybedilme den takılmasına dikkat edilemelidir.

ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi

7) Beşiğin / Karyolanın çerçevesiz / korkuluksuz kullanılmasına dikkat edilmelidir.

dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının

8) Beşiğin / Karyolanın etrafında açık ateş, elektrik sobası, gaz sobası vb. gibi güçlü ısı kaynakların-

10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan

dan çıkabilecek yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda tedbirli olunmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1) Çocuğun / Bebeğin fizik özelliği aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılıyor ise ürün bu
çocuk için artık uygun değildir ve kullanılmamalıdır.
Ağırlık : 13 kg / Yaş: 12 Ay
2) Kolinin içinden çıkan naylon/streç film/jelatin/torba gibi ambalaj malzemelerin yutma/boğulma

arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda

tehlikesi riskine önlem olarak ürünün montajından önce alınmalı bebek ve çocuklardan uzak tutulmalı

yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem

ve ortamdan kaldırılmalıdır.
3) Kolinin içinde çıkan vida vb gibi bağlantı elemanlarından montajdan sonra artan parça olup

Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve

olmadığı kontrol edilmelidir.Eğer artan parça varsa ortamdan uzaklaştırılmalı ve yutma/ boğulma

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

tehlikesine karşı küçük çocukları erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanmalıdır.

MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İmalatçı tarafından iş bu garanti, ürünün anormal şekilde kullanılmasından doğacak arızaların
giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki hususlarda garanti kapsamı dışındadır.
1) Ürünün dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi

4) Beşik/Karyolalarda güveli yatış yüksekliği olan minimum 200mm(20cm) kuralına kesinlikle dikkat
edilmelidir.(YÜKSEKLİK UYARISI ÜRÜN ÜZERİNDE İŞARETLE BELİRTİLMİŞTİR)
5) Ürünün içinden çıkan farklı bir yatak/döşek kullanılacak ise üst madde açıklanmış olan güvenli
yükseklik sınırı içinde bir yatak/döşek kullanılmalıdır.

MONTAJ ŞEMASI

MONTAJ ŞEMASI

