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Garanti Belgesi

COSENTINO, montajı yapılan SILESTONE 
ürünlerine, üretim kusurlarına karşı satın 
alma tarihinden itibaren YİRMİBEŞ (25) YIL 
süre ile garanti vermektedir. Lütfen faturanızı 
saklayınız.   

Bu Garanti Belgesi’nin tam olarak geçerli olabilmesi 
için, müşteri ürünü satın aldıktan sonraki 60 gün 

kaydını yaptırması ve orjinal fatura veya satış tarihi 
ve yetkili satıcının adını gösteren satış fişini ibraz 
etmesi gerekmektedir. Garantinin geçerli olması 
için http://www.waranty.cosentino.com adresinden 
kaydının yapılması gerekmektedir.

şartların yerine getirilmemesi veya tüketici 
tarafından sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya 
okunaksız olması durumunda ücretsiz garanti 
hizmeti sunmama hakkını saklı tutar.  

COSENTINO,  YİRMİBEŞ (25) YIL süre ile 
burada belirtilen şartlar ve koşullardaki gibi kusurlu 
bir ürünü tamir etmeyi veya müşterinin aldığı ürün 
ile aynı özelliklerdeki (renk, kalınlık, vb.) bir ürün ile 
değiştirmeyi taahhüt etmektedir. 

Bu garanti, tüketici veya ürünün son kullanıcısının 
iç mekan uygulamalarında kalıcı olarak döşenen 
tezgâh, duvar ve zemin kaplamaları gibi iki boyutlu 
uygulamalar için kullanılan SILESTONE kuvars 
yüzeyleri kapsar. Satın alma işlemi tamamlanmadan 
önce müşteri tarafından renk ve yüzey dokusu 
tercihinin doğru belirtilmiş olması önemlidir. 
Çünkü daha sonra yapılacak değişiklikler garanti 
kapsamına girmez.

Bu Garanti Belgesi, COSENTINO tarafından 
hazırlanmış kullanım ve bakım talimatlarına tüketici 
tarafından sıkı sıkıya uyulmasını gerektirir.

Ürünün imalat ve montajını gerçekleştiren 
firma ile ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıslarca 
gerçekleştirilen herhangi bir eylem, çalışma ya da 
müdahale sonucu doğrudan veya dolaylı olarak 
meydana gelen hasarlar. Örneğin, üçüncü şahıslar 
tarafından ürünlerin sökülüp taşınması, modifiyesi 
veya uygunsuz kimyasal işlem sonucu ortaya 
çıkabilecek renk farklılığı, termal etki gibi herhangi 
bir hasar.

Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan ve aşağıda 
belirtilenlerle sınırlı kalmayan sebepler sonucu 
oluşan hasarlar; (I) ürünün amaç dışı kullanılması; 
(II) ürünün geçerli teknik veya güvenlik şartlarına 
uymayan biçimde kullanılması; (III) kullanım ve 
bakım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmaması; 
ve (IV) ürünün dış mekan uygulaması olarak açık 
alanda kullanılması.

Doğal afetler, diğer ürünler ile etkileşimden veya 
COSENTINO’nun kontrolü dışında kalan 
diğer her türlü sebep yüzünden kaynaklanan 
hasarlar.

Zamanla, doğal değişim sonucu ürünün farklı 
bölgelerinde oluşabilecek renk ve ton farklılıkları. 

Montaj sonrası yüzeyde oluşan çatlaklar. Bitmiş 
üründeki çatlaklar ürünün kusurlu olduğu anlamına 
gelmez. Çatlağın ana sebepleri montajı yapılan 
ürünün hareket etmesi, yüzeyin doğrudan ısıya 
maruz kalması, yüzeye yüksek ağırlık konması 
ve montaj sonrası maruz kaldığı çarpma ve 
vurmalardır.

Bu Garanti Belgesi’nin kapsadığı üretim kusurları 
tanımına ürünün esas fonksiyonu dışında yan 
fonksiyonlarının devamlılığı ile ilgili sorunlar dahil 
değildir.

Hangi durumlar garanti
kapsamı dışındadır?   

Hangi durumlar 
garanti kapsamındadır?



Çapak atma: Bunun kaynağı sorunlu  malzeme 
değildir. Nesnelerin tezgahın kenarlarına sürtmesi 
veya çarpmasının bir sonucudur.

SILESTONE ürünlerini onarırken veya yenilerken 
diğer ürünlere, teçhizata verilebileceği hasar, su 
veya elektrik tesisatı ya da duvar işleri sebebiyle 
gerekebilecek montajlar, eklemeler veya 
güçlendirici onarımlar sebebiyle oluşacak herhangi 
bir nihai veya öngörülemeyen zarar, kayıp veya 
masraf, tamamen garanti kapsamı dışındadır ve 
sadece tüketicinin sorumluluğundadır.

Aynı şekilde, bu garanti, kapsama giren kusurun 
tespitinden itibaren, başvurunun yapılması, işleme 
alınması ve ürünün yenilenmesine kadar geçen 
sürede meydana gelebilecek herhangi bir hasarı da 
kapsamaz. Ürünü kullanan, satın alan veya herhangi 
bir üçüncü tarafın ticari, mesleki,  profesyonel veya 
yerleşim amaçlı faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek 
gelir kayıpları da dahil olmak üzere doğabilecek 
tüm zararlar garanti kapsamı dışındadır.

Ürünün uzun süreler boyu sürekli yoğun kullanıma 
maruz kalması sonucu ortaya çıkabilecek sorun 
veya hasarlar: solma, performans kaybı, estetik 
kalitede düşüş ve zemin döşemelerindeki biçimsel 
değişimler gibi.

Statik elektrik üretiminden veya etkilerini yok 
etmek veya azaltmak için kullanılan ürünlere 
maruz kalmaktan kaynaklanan sorun, hasar veya 
uygunsuzluklar.

SILESTONE ürünlerinin monte edildiği bina 
inşaatlarının teknik projelerindeki eksiklikler veya 
ihmaller dolayısıyla meydana gelebilecek zarar.

Numune ve fotoğraf üzerindeki SILESTONE ürünleri 
ile satın alınan ürün arasındaki farklılıklar da 
hariç tutulur. Ayrıca, COSENTINO tarafından hiçbir 
şekilde belirtilen kusurlara sahip ürünlerin satışı 
yapılmadığından, malzemenin kendi bileşenlerinin 
oluşturduğu izler ve parlatma kusurları da hariç 
tutulmaktadır.
  

Ürün, COSENTINO ’nun önceden onayı 
olmaksızın tamir ve/veya işlem görmesi durumunda 
garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Bu garanti kusurlu ürünün tamiri veya aynı 
özelliklere (renk, kalınlık, vb.) sahip başka bir ürün 
ile değiştirilmesini kapsar. Üretimden kalkmış 
olması dolayısıyla temininin imkansız olduğu 
durumlarda o anda mevcut olan ürünler arasında en 
yakın özelliklere sahip ürün ile değiştirilecektir.

 

Garantinin yürürlüğe girebilmesi için, SILESTONE 
web sitesinde (www.silestone.com) aktive 
edilmelidir.

Bu web sitesinde kayıt için, hem satış noktası ve/
veya usta hem de müşteriden bilgiler istenmektedir, 
bu sebeple müşteri aktivasyonunun doğrudan 
satış noktasında veya ustanın yanında yapılmasını 
tavsiye etmekteyiz. Aktivasyon süreci bittiğinde, 
müşteri garantinin onayını da alabilecektir.

 

SILESTONE markalı ürününüzün garanti kapsamında 
bir kusuru olduğunu düşünüyor ve şikayet talebinde 
bulunmak istiyorsanız, lütfen faks, e-posta, telefon 
ve/veya mektup aracılığıyla garanti numaranızı da 
belirterek COSENTINO ile iletişime geçiniz:

Garanti nasıl kullanılır?

Şikayet başvurusu nasıl
yapılır?

COSENTINO TURKEY YAPI
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Marmara Geri Dönüşümcüler San. Sit. Şekerpınar
Mah. Ayçiçek Sok. No: 6 Çayırova / KOCAELİ
Tel: 0262 658 03 35 Faks: 0262 658 03 66
E-posta: turkey@cosentino.com

COSENTINO TURKEY YAPI
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Marmara Geri Dönüşümcüler San. Sit.
Şekerpınar Mah. Ayçiçek Sok. No: 6
Çayırova Kocaeli Tic. Sic. No: 21431

Tel: 0262 658 03 35 Fax: 0262 658 03 65
İlyasbey Vergi Dairesi V.No: 212 046 5902



SILESTONE ürünlerinde bu garantinin şartları ve 
koşulları kapsamında bir kusur var ise, gerekli 
doğrulamanın ardından COSENTINO, 
malzemeyi tamir edecek veya yenileyecektir.

COSENTINO, SILESTONE kuvars yüzeyleri 
için garanti verme yetkisine sahiptir.

Şikayet, kusurun COSENTINO tarafından 
onaylanmasını takiben 90 gün içerisinde 
giderilecektir.

İtirazlar konusunda başvurular tüketici 
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 
yapılabilir.

Evyeler, küvetler ve duş tekneleri gibi
üç boyutlu olarak yapılan SILESTONE son ürünleri, 
diğer ürünleri için tanımlanan şartlar, koşullar 
ve kısıtlamalar kapsamında, ürünün üretim 
aşamasındaki hatalara karşı İKİ (2) YIL boyunca 
garanti kapsamındadır.

Bu Garanti Belgesi’nde belirtilen 25 yıllık süre 1 
Ocak 2015 tarihinden sonra satılan ve kayıt edilen 
ürünler için geçerlidir.

*Garanti hizmetini başlatmak ve garanti koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak için:  www.silestone.com

*

SATICI FİRMA
Ünvanı
Adres: .................................................................
..............................................................................
...............................................................................
Tel:       ........................................................................
Fatura Tarihi:    ......................................................
Fatura No:    ...........................................................

MALIN
Rengi: .........................................................
Yüzeyi: ........................................................
Teslim Tarihi ve Yeri: ..................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Kaşe / İmza

Bitmiş ürünler için özel
garanti koşulları

Ürünün kusurlu olması
durumunda Cosentino
ne yapacaktır?





COSENTINO TÜRKİYE

İstanbul Depo 0262 658 03 35   Ankara Depo 0312 815 40 36   İzmir Depo 0232 501 20 66
www.cosentino.com  -  www.silestone.com 
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