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הינה יבואנית רשמית ונציגה בלעדית  מטבחים בע"מ' פולינסקי' חברת
האיטלקית אשר  ARAN cucine בארץ של מטבחים ורהיטים תוצרת

מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים ובתקנים הבינלאומיים, 
 המחייבים והקפדניים ביותר.

אנו מציעים  פולינסקי מטבחים בע"מ'' כחלק מהשירות הניתן ע"י 
תעודת אחריות שתמומש במקרים בהם התגלה פגם בלתי ללקוחותינו 

מתחייבת תוך פולינסקי מטבחים בע"מ' ' צפוי במוצר, כמפורט להלן. 
מאת הלקוח לדאוג לתיקונו של כל בכתב יום מיום קבלת ההודעה  60

אשר נובע מפגם בחומר או בהליך  ARAN cucineפגם במוצר של 
בסיום היצור, זאת ללא תמורה, בתנאי שלקוח הודיע על גילוי הפגם 

 היצרן ע"יפורסמות המובכפוף למילוי הוראות שימוש וטיפול  ההרכבה.

  www.arancucine.it באתר 

ARAN cucine  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים
 שברשותה, או חלקיהם, או להוציאם מהמגוון.

כמו גם לצירים  ARAN cucineתוצרת האחריות לגופים ולחזיתות 
 . התקנתםם מיום חודשי 60הינה לתקופה של  BLUM ומגירות תוצרת

 .בלבד שנההינה לפרזולים נוספים אחריות 
כיורים,  , (ARAN cucineעבודה )למעט משטחים תוצרת למשטחי 

י יבואן/יצרן ”ענפרד באופן ולמוצרי החשמל למטבח תינתן אחריות  ברזים
 .של המוצר

במידה והרכבת . תעודת אחריות זו אינה כוללת אחריות בגין הרכבה
 פולינסקי מטבחים בע"מ'' ע״י מרכיב מורשה מטעם  מתבצעתהמטבח 

חודשים מיום  12האחריות על עבודת ההרכבה הינה לתקופה של 
 .ההרכבה

 

 

 
 
 
 

 תנאי האחריות
 

 
תעודת אחריות זו מקנה לקונה אחריות לביצוע תיקונים במוצר אשר ייראה  .1

לנו פגום ואשר על פי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה 
המפורסמים באתר האיטלקי  ייצרן לפי הוראות שימוש נכונים.

www.arancucine.it. 

 
, האחריות אינה חלה על דהיית צבע כתוצאה מחשיפה לאור יום או לחום .2

מטבחים שנפגעו , שנוסרו או נצבעו ע״י הלקוח או מי מטעמו מטבחים
או כל כוח עליון  הצפה, נזקי מים לחות יתר,,שריטות, טותכתוצאה מחב

 .וכדומה וכן שימוש לא נכון או מוטעה בחומרי הניקוי אחר
 

תקופת האחריות , או הזמנת תוספת למטבח מוצרת במקרה של החלפ .3
 המוצר או התוספת.תתחיל  מרגע קבלת 

 

מוצרי פרזול נלווים למטבח כגון: תריסי גלילה, מתקני פינה נשלפים, פחים  .4
הינם במסגרת  - נשלפים, סלסלות, מסילות, קרוסלות, ידיות, צוקלים

 האחריות לשנה מיום הרכישה.

 

' מציעה ללקוחותינו שירות לאחר תקופת פולינסקי מטבחים בע"מ'חברת  .5
 אחריות הכרוך בתשלום דמי ביקור טכנאי.

 

 

 
 
 

 

 04-8494131טל.            74שד' ההסתדרות      חיפה:     
 09-9775550טל.           10שד' גיבורי ישראל  נתניה:
 02-6714822טל.                        4רח' כורש        ירושלים:
       08-6342541טל.          25בית עברונה אילות  אילת:

               




