
 

 شهادة ضمان منتجات سوي للقهوة
 

هذا الضمان ال  تقدم سوي ضمان مدى الحياة ضد أي عيوب صناعيّة. سوف نقوم بإستبدال أي قطعة بمثيلها عند التلف أثناء اإلستخدام.

 .يشمل اإلستخدام التجاري

 

 شروط ضمان سوي

 

ومراعاة  الصناعة او عمل يدوي اثناء اإلستخدام الطبيعيسوي تركيا ستقوم بإصالح او إستبدال أي منتج فيه عطل في المواد او 

 .تعليمات العناية. وهذا يستثني األعطال بسبب سوء اإلستخدام او الضرر

 

 للحفاظ على أواني القهوة في أفضل حال وتحت الضمان

 

 تستخدم غسلها في غّسالة الصحون. الال تستخدم حرارة عالية لمدة طويلة من الزمن. ال تضع ركوة فارغة على النار لمّدة طويلة. ال ت

كلور مواد معدنيّة او قاسية على األسطح الداخليّة. إستخدام ورق الصنفرة او الصوف المعدني او الجالية والمنظفات القوية او ال

ض سوى تحضير رومنظفات األفران ال يناسب وال ينصح به وقد يتسبب في إفساد المنتج. باإلضافة إلى ذلك ال تستخدم اإلناء ألي غ

حامضة كعصير القهوة. وال تستخدمها ألي سوائل حمضيّة أو مواد قاسية. جميع السوائل المحتوية على البكتيريا  كاللبن والزبادي أو ال

رع وقتالليمون والخل والمحلوالت المالحة غير صالحة لركوات سوي. في حال تعّرض الركوة لهذه المواد يجب تنضيف الركوة باس . 

 

خدامهة إستخدام الركوة ولو لمرة واحدة سيلغي ضمان سوي. والكلور قد يزيل الطالء الداخلي او طالء الفضة ويجب عدم إستإساء . 

 

 تقع المسؤليّة على العميل في جميع األحوال عند خدش الطالء الداخلي من الصفيح او الفّضة بسبب سوء اإلستخدام

 

جيل ت أعاله سيكون رفيقك ألجمل لحظات القهوة وسيكون هديّة دائمة من جيل إلىمنتجك عند اإلستخدام السليم حسب التعليما  

 

 

 



 

 تعليمات العناية بمنتجات شركة سوي للقهوة
 

نة من تاريخ تقدم شركة سوي خدمات العناية لجميع منتجاتها على مدى الحياة بال تحديد وهذا يشمل خدمة التلميع والوقاية مّرة في الس

المطليّة و الطالء بالفّضة عند الحاجة لألواني المطليّة بالفّضة الشراء للمنتجات  

 

 وتقّدم خدمة التلميع مّجانا من قبل شركتنا عند طلب العميل

 

 الشروط

 

خبير مصّرح له  والتلميع سنويا وإعادة الطالء بالفّضة عند الحاجة في حال توصيل المنتج إلى مصنعنا أو إلى سوي تركيا تدعم الطالء

ة من الموزع من قبلنا مع الفاتورة. المنتجات المعادة بدون فاتورة غير مؤهّلة للحصول على هذه الخدمة. فضال أطلب نسخة من الفاتور

سوي للقهوة أو التاجر اللذي اشتريت منه منتجات . 

 

 تكلفة البريد أو الشحن لهذه الخدمات المذكورة هي مسؤولية العميل

 

ة عنا. فضال تواصلوا لعمالءنا خارج تركيا قد يكون لدينا إتفاقيات مع خبراء تلميع وطالء أقرب إليكم ومخّولين بالقيام بهذه الخدمات نياب

 .معنا لإلستفسار عن التفاصيل

 

فقط تركيا في تقدم حاليا بالفضة طالءال إعادة خدمة: مالحظة  

 

 

 


