
Mak�nen�z Tanıtım ve Kullanım Kılavuzunda açıkça anlatılan, tar�f ed�len b�lg�lend�rmeler doğrultu-

sunda kullanıldığında 2 (�k�) yıl süre �le üret�mden kaynaklanab�lecek muhtemel hatalara karşı firma-

mız tarafından �ht�yarî garant� kapsamında koruma altındadır.

2.  kısmında paylaşılan v�deolar �ncelenerek problemden em�n olunmalıdır.www.y�ld�zay.net/v�deolar

1.   Karşılaşılan problem�n konusu �le �lg�l� Tanıtım ve Kullanım Kılavuzunda anlatılan b�lg�lend�rme-

ler tekrar okunup / �ncelen�p kontrol ed�lmel�d�r.

3.  kısmındak� e-ma�l adresler�ne yaşanan problem� tar�f eden b�r e-ma�l www.y�ld�zay.net/�let�ş�m

gönder�lmel�d�r (e-ma�le mak�nen�n ser� numarasının eklenmes� asla unutulmamalıdır.).

7.   Garant� kapsamında değerlend�r�len mak�nen�n kabulü gerçekleşt�r�l�r ve süreç �le �lg�l� tarafınıza 

b�lg�lend�rme yapılarak garant� süres� başlar. Mak�nen�n tam�r süres� en fazla 20 �ş günüdür.

4.   e-ma�lde bel�rt�len problem, yazılanların okunmasıyla değerlend�r�lecek ve �let�ş�m kurularak tara-

fınıza ön b�lg�lend�rme yapılacaktır.

Mak�nen�z �le �lg�l� muhtemel b�r problem �le karşılaşıldığında sırasıyla şu �şlemler tak�p 

ed�lmel�d�r:

6.   Mak�ne el�m�ze ulaştığında önce ser� numara, garant� et�ket� ve evrak kontrolü yapılarak tesl�mat 

onaylanacak ve tarafınıza b�lg� ver�lecekt�r (Mak�neye müdahale ed�l�p ed�lmed�ğ� yapılan �ncelemelerde 

belgelen�p kayıt altına alınacaktır.).

8.   Tesl�m alınan mak�ne b�r d�z� kontrol, test ve �ncelemeden geç�r�lerek problem bel�rlen�r ve 

tarafınıza b�lg�lend�rme yapılır.
9.  Problem� g�der�len mak�ne, yapılan tam�rat ve kargo �le �lg�l� herhang� b�r ücret talep ed�lmeden, 

adres�n�ze ger� gönder�lecekt�r. 

5.   Garant� kapsamında olduğu değerlend�r�len problem�n çözümü �ç�n mak�nen�n or�j�nal ambalâjına 

yerleşt�rerek tarafımıza, bel�rteceğ�m�z kargo firması �le ücret ödemeden gönder�lmes� �stenecekt�r.

Not: F�rmamıza garant� kapsamında gönder�len mak�nen�n h�çb�r donanımına müdahale ed�l-

memes�, ş�frel� bağlantıların yer�nde ve zedelenmem�ş olması, garant� bandının yırtılmaması ve 

hasar görmemes� gerekmekted�r. Ayrıca ürün or�j�nal ambalâjında gönder�lmel�d�r. Mak�nen�n 

garant� kapsamında değerlend�r�lmes� bu hususlara uygun davranılmasına bağlıdır. Aks� durum 

mak�neye yetk�s�z müdahale ed�ld�ğ� anlamına gel�r ve mak�ne garant� dışı olarak kabul ed�l�r.

Yıldızay

®

GARANTİ BELGESİ

Üret�c� F�rma
Adres
Telefon No.
Faks No.
e- posta
Web
Yetk�l� k�ş�
F�rma Kaşes�

C�ns�

Markası

Model�

Ser� No.

: Yıldızay Mak�ne

           : Kıl Testere Dekupaj Mak�nes�

: y�ld�zaymak�ne@gma�l.com

           : 20 (y�rm�) �ş günü 

:

           : 2 (�k�) yıl

: 0 224 9995012 - 0 5057717324

                               :    

: Bursa

           : Yıldızay 

: www.y�ld�zay.net

                               :  

: Cemal Ayyıldız
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GARANTİ ŞARTLARI

®

Garant� Süres�

Azam� Tam�r Süres� 
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