20
תעודת אחריות
(
)
 20שנות אחריות
עבור מזרן קינג דיויד

עם רכישת מזרן מתוצרת "קינג דיויד" רכשת מזרן המיוצר ממיטב חומרי הגלם ,על-פי ידע
וניסיון של עשרות שנים בטכנולוגיות המתקדמות בעולם .על מזרני "קינג דיויד" מובטחת
לך שינה ערבה ,בריאה ושלווה ,לאורך שנים.
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במסגרת  20שנות אחריות החברה מספקת שירות לאחר מכירה )שנה ראשונה אחריות מלאה ו 19-שנים של
"אחריות מותנית"( וזאת לפי  -תקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה( ,תשס"ו.2006-
האחריות תחול החל מהמועד הנקוב בחשבונית בלבד .תיקון ו /או החלפה אינם מאריכים את תקופת האחריות.
במסגרת "שנת האחריות המלאה" ,החברה מתחייבת לתקן או להחליף כל חלק שנפגם במזרן וזאת כתוצאה מפגם
ייצור אשר מקורו בחברה בלבד ומתחייבת להחזיר המזרן למצבו הראשון קודם "התקלה" וזאת בכפוף למדיניות.
במסגרת "האחריות המותנית" החברה מתחייבת לתת שירותי תיקון ישירות במפעל אך יחד עם זאת אינה מתחייבת
להחזיר את המזרן למצבו הקודם בעת שנרכש ,החברה מציעה שירותי תיקון בלבד.
"שירותי התיקון" במסגרת האחריות מותנית כרוכים בתשלום .במסגרת התיקון בתקופת האחריות החברה תספק
ללקוח מזרן זמני .החברה מתחייבת להחליף או לתקן כל חלק ספציפי שהלקוח יזמין "בהזמנת שירותי תיקון".
בדיקה הכוללת ביקור בודק מטעם החברה הינה בתשלום והחיוב יבוצע על חשבון הלקוח .כמו כן אם יש צורך
להוביל את המזרן למפעל החברה יחויב הלקוח בעלות ההובלה לפי מחירון החברה )גם בשירותי מנוף(.
האחריות אינה כוללת את הבד העוטף את המזרן או התפירה ,האחריות היא על תכולת המזרן בלבד .תלונות
לגבי פגמים בבד יש להודיע לחברה  7ימים מיום הרכישה או באימייל או בפקס.
במידה ותיקון המזרן יחייב החלפת בד ,ההחלפה תעשה על חשבון הלקוח לפי מחירון שירות החלפת בד.
אין אחריות על מזרן שנמכר "כמו שהוא"  /פגום  /מתצוגה ,או שספג כתמי שתן ,שמן ,נוזלים/רטיבות וכל מקור
נוזל כזה או אחר .כל אלו פוגמים במזרן ובשכבות הפנימיות שלו ומבטלים את האחריות.
הלקוח מתבקש לשלוח צילום מלא של המזרן עבורו נדרש השירות .מזרן אשר חל בו סעיף  8אינו בגדר אחריות.
במסגרת האחריות ,תינתן אחריות מלאה על שקע פנימי בליבת המזרן בלבד:
 מזרן קפיצים :עבור מערכת הקפיצים  -קפיץ ששקע  /נשבר מזרן ללא קפיצים :ליבת פולימר בסיס המזרן  -שבו יש שקע  /בקע שקע שאינו טביעת גוף סבירה ,שקע שעולה על  3.7ס״מ שאינו בגדר שקע סביר.האחריות לא תינתן כתוצאה משימוש בלתי סביר ונכון כתוצאה משימוש רשלני ו/או כתוצאה משימוש שלא על
פי הוראות השימוש של היצרן כפי המתואר מעבר לדף.
במקרה האמור בסעיף  10ובכפוף לאמור בסעיף  ,11החברה מתחייבת להחליף את ליבת המזרן.
במצב שבו הלקוח אינו קיים אחר הוראות אלו  /או הפר הוראות אלו החברה לא תישא בשום נזק כזה או אחר אשר
ייגרם למזרן.
כמו כן במסגרת האחריות תיתן ללקוח "אופציה" לשדרג למזרן אחר  /חדש ,במחיר מסובסד מטעם החברה על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
אין אחריות על ידיות הצד במזרן ,ידיות אלו אינם נועדו לשאת את משקלו המלא של המזרן.
*האחריות מותנית בהצגת תעודה זו ובצירוף חשבונית קניה בלבד.
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חובה לאוורר את המזרן באופן קבוע.
במזרן דו-צדדי יש להפוך את המזרן מפעם לפעם לאוורור והפעלת לחץ שווה בשני הצדדים,
מומלץ לעשות זאת אחת לשבועיים.
ידיות הצד במזרן אינם נועדו לשאת את משקלו המקסימלי של המזרן ואין להשתמש בהם לצורך
הפיכה.
מזרנים בטכנולוגית ) NO FLIPצד אחד( יש לסובב ראש רגליים/רגליים ראש  180מעלות ,על מנת
לאזן את הלחץ בכל משטח השינה ולשמור על דרגת הקושי יציבה .מומלץ כאחת לשבועיים.
אין לקפוץ או לעמוד על המזרן.
ישיבה ממושכת בצידי המזרן פוגעת בקורות התמיכה ובדפנות .מזרן אינו נועד לישיבה.
יש לשמור על הבד שלא ייתפס במכשירים חדים.
אסור לגהץ על המזרן.
אין לקרב כל מקור חום למזרן.
לצורך ניקוי המזרן יש להשתמש בחומרי ניקוי יבשים המיועדים לאריגים.
אין לשפוך נוזלים .נוזלים מכל סוג יוצרים עובש /או פטריה פוגעים במזרן ובשכבות הפנימיות שלו
ומבטלים את האחריות.
מומלץ להשתמש במגן מזרן.
מומלץ שלא להסיר את תווית המזרן עם שם הדגם.
תחתית המיטה צריכה להיות חלקה ויציבה ,עם פתחי אוורור ,לא תחול אחריות למזרן אם הנזק
נגרם עקב בסיס שאינו מתאים )שלא נרכש מחברת קינג דיויד( או אם הפר הלקוח את הוראות
השימוש או עקב שימוש בלתי סביר  /רשלני  /או היזק בזדון  /או היזק שנגרם מהובלה שלא
נעשה ע"י איש מוסמך מטעם קינג דיויד.
יש לשים לב למגבלת משקל לשוכב יחיד על המזרן מגבלת משקל מופיעה במפרט הטכני למזרן
באתר קינג דיויד.
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