approved dealer

ב.נ.ז.כ סחר בע"מ – היבואן המורשה היחיד של  Dysonישראל
שימו לב!
חברת ב.נ.ז.כ סחר בע"מ הינה היבואן המורשה והבלעדי של  Dysonבישראל.
ב.נ.ז.כ סחר בע"מ מפיצה את מוצרי המותג  Dysonבישראל באמצעות חנויות ומשווקים מורשים מוסמכים
בלבד ,וכפועל יוצא נושאת בזכות השימוש בשם המותג  Dysonובסימניו המסחריים.
רק מוצרים שנרכשו מהיבואן המורשה היחיד בישראל -ב.נ.ז.כ סחר בע"מ ,מגיעים עם אחריות יצרן
מקורית של  .Dysonהשירות ניתן בבית הלקוח ובמעבדה בתקופת השירות וגם לאחריה.
בין המשווקים המורשים :שקמ אלקטריק ,טרקלין חשמל ,מחסני חשמל ,אלמ ,בסט ביי ובחנויות המורשות בלבד.
לרשימת החנויות והמשווקים המורשים המורחבת היכנסו לאתרwww.dyson.co.il :
אחריות על מוצרי  Dysonשנרכשו דרך משווקים בלתי מורשים באינטרנט (או בכל מקום אחר) לא תכובד .מוצרים
אלו עלולים להיות גנובים ,משומשים או משופצים ,ולא יקבלו שירות ואחריות מב.נ.ז.כ סחר בע"מ ,היבואן הרשמי
הבלעדי של .Dyson
 Dysonעורכת מעקב אחר המספרים הסידוריים המופיעים על גבי המכשירים הנמכרים דרך מקורות שונים.
אחריות ושירות יינתנו אך ורק למכשירים המיוצרים עבור ישראל ,עפ"י דרישות מכון התקנים הישראלי .מכשירים
אלו מצוידים בתקע בטיחותי יצוק ומסומנים במספר סידורי ישראלי לרבות אותיות .IL
בעת רכישת מוצר של  ,Dysonיש לוודא כי האחריות הינה של היבואן ב.נ.ז.כ סחר בע"מ.
ב.נ.ז.כ .סחר בע"מ הינו היבואן המורשה היחיד של  Dysonבישראל .
מוקד שירות  Dysonישראל
ב.נ.ז.כ סחר בע"מ מפעילה מוקד שירות ותמיכה טכנית .ליצירת קשר.03-6762924 :
בכל פנייה למוקד השירות ,יש להציג את המספר הסידורי המופיע על גבי המכשיר ,תעודת האחריות ,הוראות
ההפעלה והאריזה החיצונית.
האחריות והשירות ניתנים בבית הלקוח ובמעבדה בהתאם לתנאי האחריות על המכשיר הנרכש.
 5שנות אחריות ושירות בבית הלקוח לשואבי אבק חובטים וצילינדרים .לשואבים אלחוטיים  2שנות אחריות
ושירות במעבדה.
לכל שאלה בנוגע למוצרי  Dysonישראל ,אנא צרו קשר עם ב.נ.ז.כ סחר בע"מ ,מוקד שירות טלפוני03-6762924 :

מוקד שירות ותמיכה 03-6762924 :ו א'-ה'  ,8:30-16:30ו'  8:30-12:30ו כתובת :רחוב אודם  6פתח תקווה
דוא״ל info@dyson.co.il :ו בקרו אותנו www.dyson.co.il :ו Dyson

approved dealer

Dyson Authorized Dealers,
BNZC distributes Dyson branded products through qualified, authorized dealers and, thereby,
strictly controls the right use Dyson name, logos and trademarks in connection with the sale of its
products. When purchasing a Dyson, be sure the seller is a Dyson Authorized Dealer.
These businesses have been carefully chosen by Dyson for their product knowledge, customer
service, and integrity. Machines purchased from these dealers come with a Dyson guarantee
with service at the customers' home from Dyson trained service personnel. They have the Israel
helpline number clearly visible and are fitted with a Dyson approved moulded plug whice is fully
compliant with electrical safety legislation. Warranties on Dyson products purchased through
unauthorized sellers on the internet (or otherwise) will not be honoured. Such products may be
stolen, used or rebuilt. Dyson tracks the serial numbers on products sold through authorized
locations for warranty coverage and will only cover machines bearing the Israel serial number
including the letters IL.
If you have any questions or concerns reparding your purchase, please contact BNZC.
BNZC Trade Ltd helpline: 03-676 29 24
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