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Garanti belgesi 

01.07.2020-140613 
Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.  
 LTD. ŞTİ
Adresi:   BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7 

MY OFFİCE BİNASI  
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu:  +90 216 575 44 11
Faks:   +90 216 576 04 84
e-posta:  info@tchibo.com.tr
Yetkilinin  
İmzası:
Firmanın  
Kaşesi: 
Satıcı Firmanın:
Unvanı:   TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.  

LTD. ŞTİ
Adresi:  BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7 
 MY OFFİCE BİNASI  
 ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu:  +90 216 575 44 11
Faks:  +90 216 576 04 84
e-posta:  info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı: 
Teslim Tarihi ve Yeri:             
Yetkilinin  
İmzası: 
Firmanın  
Kaşesi: 
MALIN  
Cinsi:  BAMBOO-BLUETOOTH HOPARLÖR
Markası:  TCM
Modeli:    602 066
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi:  20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

1)  Garanti süresi, malın teslim tarihinden  itibaren 
başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2)  Malın bütün parçaları dahil olmak üzere 
tamamı garanti  kapsamındadır.

3)  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması  durumunda 
 tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
 Hakkında Kanunun 11 inci  maddesinde yer alan;

 a) Sözleşmeden dönme,

 b)  Satış bedelinden indirim isteme, 

 c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

 ç)  Satılanın ayıpsız bir misli ile 
 değiştirilmesini isteme,  haklarından 
birini kullanabilir.

4)  Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım 
 hakkını  seçmesi  durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştiri len parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın  onarımını yapmak veya 
 yaptırmakla yükümlüdür.  Tüketici ücretsiz 
onarım  hakkını  üretici veya  ithalatçıya karşı 
da  kullanabilir. Satıcı,  üretici ve ithalatçı tüke-
ticinin bu hakkını  kullanmasından  müteselsilen 
 sorumludur.

5)  Tüketicinin, ücretsiz onarım  hakkını 
 kullanması halinde malın; 
• Garanti süresi içinde tekrar  arızalanması, 
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
•  Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili  

servis  istasyonu, satıcı,  üretici veya 
 ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi 
 durumlarında;  tüketici malın bedel 
 iadesini, ayıp oranında bedel indirimini 
veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini  satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin  talebini reddedemez.  
Bu talebin yerine  getirilmemesi  durumunda 
satıcı,  üretici ve ithalatçı  müteselsilen 
 sorumludur.
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6)  Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek 
 otomobil ve  kamyonetler için ise 30 iş günü-
nü geçemez. Bu süre, garanti süresi  içerisinde 
mala ilişkin  arızanın yetkili servis  istasyonuna 
veya satıcıya  bildirimi  tarihinde, garanti süresi 
dışında ise malın yetkili servis  istasyonuna 
teslim  tarihinden itiba ren başlar. Malın 
arızasının 10 iş günü  içerisinde giderile-
memesi halinde, üretici veya  ithalatçı; malın 
tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özellik-
lere sahip başka bir malı  tüketicinin kullanım-
ına tahsis etmek  zorundadır. Malın garanti 
 süresi içerisinde  arızalanması  durumunda, 
 tamirde geçen süre garanti  süresine eklenir.

7)  Malın kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara 
aykırı  kullanılmasından  kaynaklanan arızalar 
garanti  kapsamı  dışındadır.

8)  Tüketici, garantiden doğan haklarının 
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin  bulunduğu 
veya  tüketici işleminin yapıldığı  yerdeki 
 Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
 Mahkemesine  başvurabilir.

9)  Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin 
 verilmemesi  durumunda, tüketici Gümrük  
ve Ticaret Bakanlığı  Tüketicinin  Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Genel  Müdürlüğüne 
 başvurabilir. 

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü 
şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin  
ya da anlaşmalı kargo  firmamız ile Tchibo teknik 
servisimize gönderin.

  Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki 
 bilgileri belirtin: 
•  Adres bilgileriniz, 
• Bir telefon numarası (gündüzleri)    
 ve/veya bir e-posta adresi, 
• Satın alma tarihi ve 
•   Mümkün olduğunca ayrıntılı bir  

hata  açıklaması.

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne 
iliştirin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için 
ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimi-
ze göndermek üzere kargo  şirketine teslim edin. 
İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde 
hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerini, iletişim bilgilerini 
belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimiz-
den alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra 
lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini 
saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda 
 bilgilendirin:

• Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
•  Ürünün onarılmadan size iade edilip 

 edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
•  Ürünün imha edilip edilmeyeceği  

(sizin için ücretsiz olarak).
Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis 
süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri 
hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün 
numarasını belirtin. 

Teknik destek

444 2 826 
(ücretli)

Pazartesi – Pazar  
09:00 - 19:00 saatleri  arasında 
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 602 066 


