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BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, Mikser’in normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan do¤acak 
ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, afla¤›daki durumlarda garanti d›fl›d›r:

1. Kullanma hatalar›ndan meydana gelen hasar ve ar›zalar,
2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl›ma s›ras›nda oluflan hasar ve 
ar›zalar,
3. Voltaj düflüklü¤ü veya fazlal›¤›; hatal› elektrik tesisat›; ürünün etiketinde yaz›l› voltajdan farkl› 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
4. Yang›n ve y›ld›r›m düflmesi ile meydana gelecek ar›zalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan 
ar›zalar.

Ürüne yetkisiz kifliler taraf›ndan yap›lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Yukar›da belirtilen ar›zalar›n giderilmesi ücret karfl›l›¤›nda yap›l›r.

Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal› sat›n al-
d›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesiüzerinde tahrifat yap›ld›¤›, ürün 
üzerindeki orijinal seri numaras› kald›r›ld›¤› veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.fi. adına Erna Mafl A.fi. Atatürk Sanayi Bölgesi ‹stasyon Mah. 
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-‹stanbul/Türkiye tarafından üretilmifltir.

Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Hizmet Merkezi

BEKO Mikser’in, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik’in yetkili k›ld›¤› 
Servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl
olmas› flart›yla, bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl›
2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
Garanti kapsam› içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde 
yap›lan ifllemler için iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap›lacak onar›mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz
bulunmamas› durumunda Yetkili Sat›c›lar›m›za veya Firmam›za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün 
ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan›m›na tahsis edecektir.

Ar›zan›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n 
saptanmas› tamamen firmam›za aittir. Ar›zan›n giderilmesi ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yap›labilir. Müflterimizin buna onay› flartt›r.
Ancak;
Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l içerisinde en az dört 
defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalan-
mas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanmamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi 
temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün 
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p 
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi’nin kullan›lmas›na 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ile bu Kanun’a dayan›larak 
yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 69818 no’lu ve 03.06.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir.
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