
 אבן קיסר מבית  ןפורצלמשטחי ל מוגבלת לכל החיים תעודת אחריותתנאי 
 

 

  ,לקוח/ה יקר/ה

 .אבן קיסריוקרתי מבית  פורצלן אנו מודים לך על בחירתך במשטח

גוונים  מהקולקציה משלבת גוונים עמוקים, מרקמים וטקסטורות  .ובהעיצ הפורצלן של אבן קיסר פורצת דרך בתחום צייתקולק

  בכל עיצוב ניכרת טביעת היד האנושית שלנו, שכל כך ייחודית לעיצובים של אבן קיסר. וחוץ הבית.  צוב מהפנטות לפניםבתבניות עי

וחום קיצוני והם קלים  לשריטות, שברים  גבוהה ועמידות בעלי חוזק  ("המשטח" או "ים"המשטח) ורצלן פ אבן קיסרמשטחי 

 רקטיות ועוצמה.המושלם בין יופי, פ שילובזהו ה ה.לניקוי ותחזוק

 

מחלקת השרות נאות לפניותיו.  מתן מענה ל ידישביעות רצונו של הלקוח עשמה לה לדגש לדאוג ל"( אבן קיסר)" בע"מ אבן קיסר

  .פשרות שירות באיכות ללא אבן קיסר תללקוחומתחייבת להעניק 

 

 :תרחייב לסטנדרטים הגבוהים ביולרשותך עומד מערך שירות המת

 יהפנ  לכל תגובה מהירה •

 יפול מסור ואיכותי לפניית הלקוחט •

   שירות מקצועי ואדיב •

 י ומתן פתרונות מקצועיים ייעוץ טכנ  •
 

 

קיסר מעניקה לך  שנה ולראשונה בישראל אבן 30-למעלה מ ל ון שניסי אבן קיסר מובילה במתן שירות מקצועי ואיכותי עם

 *.טחהמש התקנתד לכל החיים ממועת לבגמואחריות 
 להלןבכתב אחריות זה המפורטים האחריות  יאתנל כפוףב * 

 

 הוראות שימוש ואחזקה
 

 : השימוש והיישום כדלקמן האחריות ניתנת בכפוף לקיום הוראות
 . לכלוך שאינו יורד באמצעיםספוג הפלאמטלית או  לניקוי בקלות רבה, באמצעותנים נית ורצלןפ רן קיסבאמשטחי  •

אבנית ניתן להסיר באמצעות סנו  .בחמטל לו דיטוא 1-ב 4 רב שימושי אנטיקאלק סנועות באמצן להסיר רגילים נית
 .1-ב 4 אנטיקאלקרב שימושי 

 .יתרופאולמשימוש בחומצה הידלהימנע לחלוטין ש י •

באתר האינטרנט של החברה להסרת סוגי כתמים שונים ניתן למצוא  חומרי ניקוי מומלציםבדבר  פירוט נוסף •
(https://www.caesarstone.co.il/care-and-maintenance/porcelain/) ות לשיר פנייהבאמצעות  ולאו לקב

 הלקוחות של אבן קיסר.

 .וכדומה כמשטחי עבודה לחומרי בניןבמשטחים אין להשתמש  •
 .םרי החיבוריבפרט באזו ,ליועלות עאין לעמוד על המשטח ו/או ל •

 .םרותחי לשפוך מיםלאחר מכן  ים על המשטח ורקים פושריש לשפוך מ -להכשרת המשטח  •
 

 

 מבית אבן קיסר  ןפורצלמשטחי ל חייםלכל ה מוגבלתאחריות תנאי תעודת 
עבדים המורשים את רשימת המניתן למצוא . קיסרל אבן מעבד מורשה ש ל ידיעתקן והועובד משטח החריות רק אם אי תעודת הא קיים את תנאבן קיסר ת .1

 .אבן קיסרפנייה לשירות הלקוחות של באמצעות  לקבלה או (/https://www.caesarstone.co.il/where-to-buy)רה החבבאתר האינטרנט של 

)בכתובת   "אחריותהמקוון להפעלת טופס "אבן קיסר האינטרנט של באתר למלא יש  התקנה,לאחר ה .2

service/warranty-https://www.caesarstone.co.il/customer/)  נה / תעודת  קבלה / הזמית / חשבונהוכחת קניה למשטח )ולצרף לו

, שם המעבד, דגםמספר הם הפרטים הבאים: יעיבהן מופ נה / תעודת משלוחחשבונית / קבלה / הזמחשוב! יכובדו רק  .(, אותה יש לדרוש מהמתקיןמשלוח

בכפוף  , בתוך מספר ימים סבטופ הלכתובת הדוא"ל שהוזנתישלח מקוונת ומאושרת תעודת אחריות ת המשטח. תקנבה בוצעה ה בתכתוהוהלקוח שם 

 הנדרש.כל להמצאת 

 .ין, בכפוף לכל דבלבדמאושרת נת ומקווכנגד תעודת אחריות תינתן  להלןהתחייבות אבן קיסר לתנאי האחריות המפורטים  .3

  ה.יתנת להעברבלבד ואינה נ אישית ללקוח/ה אחריות זו .4

אבן  . הבלעדי של אבן קיסרדעתה  לשיקולכפוף בהכל , מלאיבת בכפוף לזמינו , וה ערךבמוצר שו המשטחאו החלפת יקון תלר מוגבלת אחריות אבן קיס .5

החלפה אינה מבטיחה התאמה מדויקת מובהר כי . משטחאת ה לתקן או להחליף  תחליט ין אם ב ת,יותר האפשריהתוצאה הטובה בתנסה להשיג את קיסר 

  של צבעים.

  מתעדכנים מעת לעת, כפי שהם , ניתן למצוא את הוראות השימוש והאחזקהשל המוצר.  האחזקהשימוש והוראות הלבהתאם  םיש לעשות שימוש במשטחי .6

  .(/https://www.caesarstone.co.il/care-and-maintenance/porcelain) בן קיסר פורצלןאבאתר 

https://www.caesarstone.co.il/customer-service/warranty/
https://www.caesarstone.co.il/customer-service/warranty/
https://www.caesarstone.co.il/customer-service/warranty/


 . או מי מטעמה על ידי אבן קיסר שסופקו םחימשט גבי ל רקחלה האחריות  .7

 .בלבד במקרה של פגם בייצור המשטחאחריות אבן קיסר תינתן  .8

 חריות. תקנו מחדש לא יהיו מכוסים במסגרת האוקו והרושפ חיםמשט  .9

 במשטחיםות זו אינה חלה על שימוש ריאח .ומחוץ לו ית, בפנים הביהט משטחי עבודה במטבח ומשטחי אמבבמשטחים כעל שימוש אך ורק האחריות חלה  .10

 .ר לעילמהאמו כל יישום אחרבאו  ריצוף וחיפויכ

והאחזקה ות השימוש בהתאם להורא נומשימוש שאי ו/או כתוצאה בלתי סביר ו/או רשלנימשימוש כתוצאה  וקשטח ניזוהמרה במקהאחריות אינה תקפה  .11

 .אבן קיסרלשימוש על ידי  כימיקלים אחרים שאינם מאושרים ו/אוי ניקו חומריו/או איטום ו ציפוי מריוחשימוש בלרבות , המשטחשל 

של עצמים פגיעות  ,לחץ בלתי סביר על המשטחת לרבו  במשטח, שימוש בלתי סבירתוצאה משנוצרו כ ק אחרנז כל או , שריטותם, סדקים, מכותשברי .12

 .יכוסו במסגרת האחריות אל - וקצהמשטח ובב

 . , לרבות עקב חשיפה לשמששעשויים לחול עם השנים משטחה גווןב םאחריות אבן קיסר לפי תעודה זו לא תחול על שינויי .13

  .תמי מים ועודכ, ים הניתנים להסרהשוטפת, כגון: כתמ יקון בתחזוקהללת פגמים שניתנים לתינה כואקיסר אבן  אחריות .14

, ה, הובלעיבודעלויות הקשורות באבן קיסר לא תישא ב ל,הכלובכלל זה, בלי יוצא מן  לעיל  5יף סעמור בעל הא ת נוספתתישא בכל עלוסר לא אבן קי .15

, , או כל נזק והוצאה בקשר לאמורוכיו"ב , עלויות הכרוכות באינסטלציה וחשמלכיוריםפויי קיר וחי ,ארונות והרכבתפירוק והתקנה של המשטח, פירוק 

  .ון או החלפה של המשטח, כתוצאה מהתקנה, תיקוה אחרמוצר נלו כלללמכשירי חשמל ו/או ם גרנזק שנ לרבות

 במשטחשתמש או חוסר היכולת להין לשימוש ם במישרין או בעקיפהקשוריו י כלשהאבן קיסר אינה אחראית בשום מקרה לנזק עקיף, תוצאתי או נסיבת .16

 (."בדן ימי עבודה וכיוובא סקית,וחים, הפסקת פעילות עהפסד רועגמת נפש, א מן הכלל, )כולל, בלי יוצ

אחריות אבן קיסר אינה  .המשטח כשנרמנו מ מעבד ה ו הבלעדית של נם באחריותיה המשטח תקנהתו הרכבה ,הובלהוד, עיבחיתוך, תאמה, ב, התכנון, עיצו .17

 פגמים, בהתקנה יכה לקויהתמב נזקים עק, לרבות מעבד מורשההוא מעבד, גם אם ה בקשר עם פעולות שבאחריותשנגרמו , פגמים ונזקים תקלות כוללת

בחוברת הנחיות לעיבוד רט מפו, כסרקי אבןציות להנחיות -איובעים מחיתוך "יבש" או מם או שברים הנוחות, סדקיבין הל החיבוריםאות ונרביצוע ב

אית , ואבן קיסר אינה אחרסריק קו באופן עצמאי ונפרד לחלוטין מאבןמפעיל את עסאיש מקצוע הנו הי המעבד .אבן קיסר משטחי פורצלן מבית תוהתקנ

 העבודה.ת צע אשביד ת למעבהפנולתלונות הקשורות לעיבוד והתקנה יש  .רשה, גם אם הינו מעבד מושל המעבד יולו מחדאמעשיו ל

לבצע בדיקה  רשנד עבדמ. ההנקוההת התאמההאו במהלך העיבוד לא נמנעו במהלך ו טרם העיבוד ן היה לזהותשניתבמשטח פגמים  מכסהאחריות זו אינה  .18

 .וגוון בין הלוחות מרקםין הבדלי , לרבות לעניתקנהושוב לפני הה עיבודלפני ה לוחותת של כל החזותי

וכן  וכיו"ב חשמל , מוצרימדיחי כלים , מטהרי מים,כירייםארונות, התקנת מוצרים נלווים כגון כיורים,  עקבלמשטח נגרם נזק שכסה אינה מאחריות זו  .19

ערי גז  מבהתקנת  . לעיל 6ורט בסעיף קה כמפבניגוד להנחיות השימוש והאחזעל המשטח מוצרי חשמל או גריל התקנה של ב עקשנגרם למשטח  נזק

כוסה אינו מת כיריים כאמור נבקשר עם התק, וכל נזק שייגרם אבן קיסר במשטחיינה מאושרת א ("Pitt Cooking") שטחמהעל גרלית ט ם אינהמשולבי

 .במסגרת אחריות זו

הינן  םיקתסד רדות החיבורים או, שתי הסיבות העיקריות להיפהותקן שהמשטחמרגע . קתםידבין לוחות או סחיבורים ת היפרדואינה אחראית ל סראבן קי .20

מכוסות אינן יכך לפו ר המשטחבייצואלו אינן קשורות לפגם סיבות  .ותקן המשטחעליהם הארונות היסודות  אוו/של מצע התמיכה שקיעה  אוה תזוז

 . רת אחריות זובמסג

תנאי לחות בלתי  , '(דת אדמה וכום, רעיאוויר קיצונייי מזג )כגון תנאכוח טבע עקב  םאו חלק םכול יםהנגרמלנזק או לפציעה נה אחראית בן קיסר איא .21

או /עמסה והמכתוצאה שנגרמו  או נזקים/מעשי ונדליזם או תאונות ו, דמיצוע לא אחי, הביתליקויים במבנה , לקוי הנדסי אוו/נון אדריכלי תכסבירים, 

 .הנחיות אבן קיסראו שלא על פי /באופן בלתי סביר ו אבן קיסר מוצרי ו/או אחסוןמשלוח 

אתר אבן ת המוצגות בנקודות המכירה, בביחס לדוגמא שהוצגה בנקודת המכירה. הדוגמאון בגווובצבע, בצורה  יריםסבים וימכסה שיננה יזו א חריותא .22

 דוגמא בלבד.שקפות באופן מלא את המשטח בכללותו ומהוות ת וכדומה, אינן מקיסר, בקטלוג הדוגמאו

  יצורם עשויים להיווצר לוחות בעלי  ם ולפיכך בהליךבעיימכילים חומרי גלם ט  םמשטחיה .כשוות שנרהלוחגוון בין מכסה הבדלי צבע ונה אחריות זו אי .23

פרויקט, לוודא כי בידיו לוחות מאותו גוון על מנת לפני תחילת עבודה על  באחריות המעבד .ווה פגם במוצר, ושוני זה אינו מהשונים בצבע ובמרקםגוונים 

  .הלקוחאצל תקן טח העבודה שיויד במשאח להבטיח גוון

ינן א ,טבועות בתהליך הייצורכתמים או  נקודותריצת הצבע. רמות מסוימות של יחסית למט " לא סדירים כתמים" או "זו אינה מכסה "נקודותאחריות  .24

  .צורלפגם בייואינן נחשבות  החומרמשפיעות על שלמות המבנה של 

מכוסות אינן  במשטחהקשורה  חירה אסתטית אחרת כל ב אודגם  ,ימורצבע, ג שלת בקשר להעדפה אישי ,חריהבמהלך ההתקנה או לא ות של הלקוחחרט  .25

 .במסגרת אחריות זו

 האחריות. לביטול יאבת שטחהמממור האידע מההסרת לוח. כל מכילים מידע חשוב על גב  המשטחים .26

 .של אבן קיסרהבלעדי כל ההחלטות בנוגע לתעודת אחריות זו הן לשיקול דעתה  .27

אחר שאינו על ידי כל אדם וקים או משומעבדים או ו התחייבויות שניתנו על ידי בטחות אמלא אחר הויבת ליה מחלתשומת לבך, אבן קיסר לא תה .28

 ר.ממחלקת השירות של אבן קיס


