
תעודת אחריות והוראות שימוש
 למזרני נאפו

הרשו לנו לברך אתכם על רכישה מוצלחת של מזרן איכותי מבית ד"ר גב תוצרת ישראל.
חברתנו משקיעה משאבים רבים בחידוש קו המוצרים וביישום פיתוחים טכנולוגיים חדשניים

במוצרי הבריאות והנוחות במטרה לשפר את איכות חייכם.

אחריות ל-10 שנים
תקופת האחריות היא מיום האספקה עפ"י תנאי תעודה 	 

האחריות  שנת  תום  לאחר  שרות  לקבלת  פנייה  בכל  זו. 
הראשונה תיגבה עלות ביקור טכנאי על פי מחירון החברה 
 ובמידה ותידרש הובלת המזרן למפעל, עלות ההובלה תחול
באמצעות  מיוחדת  הובלת  נדרשת  אם  )גם  הלקוח  על 

מנוף(.
תיקון או החלפה של המזרן אינם מאריכים את האחריות 	 

תחילת  תאריך  אחריות.  של  חדשה  תקופה  מתחילים  או 
המזרן  קניית  בחשבונית  המופיע  התאריך  הוא  האחריות 

המקורית.
החברה תתקן או תחליף כל חלק שנפגם כתוצאה מפגם 	 

דעתה.  לשיקול  ורגיל  סביר  משימוש  מבלאי  או  בייצור 
לחומרים  להחליף  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 
כי  מבטיחה  ואינה  השוואה  ברי  דגמים  או  תחליפיים 

התחליף יהיה זהה לדגם המקורי.

הנחיות כלליות לשמירה על המזרן
זכויות  ועל  המזרן  על  בשמירה  לסייע  עשויות  אלו  הנחיות 

האחריות: 
יש להשתמש בבסיס יציב, קשיח ותומך ללא רווחים. אנו 	 

אחר  בסיס  כל  או  נאפו  של  בבסיס  להשתמש  ממליצים 
להעניק  שלא  עלול  ישן  בסיס  הנ"ל,  בדרישות  העומד 
תמיכה מספקת ויתכן והמזרן שלך יראה כאילו הוא שוקע, 
מספק שאינו  בסיס  בגלל  להיגרם  עשויה  שהבעיה   בעוד 

תמיכה.
אין לגהץ על המזרן.	 
יש לארוז את המזרן כראוי בעת העברה, שא אותו על צידו 	 

)החברה לא תהיה אחראית על נזק שייגרם למזרן כתוצאה 
מהובלה עצמית של הלקוח(.

אנו ממליצים שלא להסיר את התוויות שעל המזרן.	 
אין לקפל את המזרן או לעוות אותו, לעמוד עליו או 	 

לקפוץ עליו.
אין להשתמש בנוזל לניקוי יבש על המזרן: הוא עלול לפגוע 	 

בחלק מהמרכיבים.
אין לעשן במיטה או להציב את המזרן ליד מקור אש.	 

את בד הריפוד יש לנקות עם שואב אבק בלבד, אין לנקות 	 
את הבד בחומרי ניקוי או בנוזלים. ניקוי בלתי מתאים עלול 

להותיר כתמים על הבד. 
מזרן ייחודי של חברת נאפו מיוצר בטכנולוגיה חדישה, כך 	 

שאין צורך להפכו.
מומלץ שתווית זיהוי הדגם תהיה בצד הרגליים.	 

האחריות אינה מכסה
טביעת גוף נורמלית של עד 3.8 ס"מ בכל איזורי השינה. 	
העדפות שונות לגבי רמת קושי המזרן. 	
בד המזרן. 	
מוצר הנמכר "כמות שהוא", "פגום" או "דגם תצוגה". 	
ידיות נשיאה )ידיות המזרן לא נועדו לשאת את משקלו  	

המלא של המזרן(.
כתב אחריות זה אינו ישים במקרה שנעשה שימוש לא 	 

סביר במזרן או במקרה של טיפול/תחזוקה בלתי הולמים, 
כגון:

כתמים או לכלוך. 	
סימני רטיבות.  	
סימני שריפה. 	
תמיכה בלתי מספקת כתוצאה מבסיס שאינו מתאים  	

)ראה הנחיות כלליות(.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר/בלתי ישיר או 	 

נזק תוצאתי, הנובעים משימוש במוצר.
סטייה מותרת למידת מזרנים על פי מפרט החברה הנה 	 

פלוס מינוס 3 ס"מ.
שימוש שלא על פי ההנחיות המצויינות בתעודת אחריות 	 

זו יבטל את אחריות החברה למזרן ועלול לגרום לו לנזק.
שירות לקוחות

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00. טל': 03-9533111, 
פקס: 03-9511666, וואצאפ: 052-3341852.

support@napo.co.il :מייל
ד"ר גב - המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ ח.פ. 511363582

פארק לב הארץ, ת.ד. 600, ראש העין 48105

There is always tomorrow


