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Değerli  Müşterimiz;

Kobos Banyo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Satın almış olduğunuz ürünü monte ettirmeden önce Kullanma 
Kılavuzu’nun tamamını dikkatle okumanızı ve garanti süresince bir 
başvuru kaynağı olarak saklamanızı önemle rica ediyoruz. 

Garanti koşullarının geçerli olması ve “Bedelsiz Montaj” kapsamındaki 
ürünlerin montajını kesinlikle “Soprano Yetkili Servisi” ne yaptırınız. 

Montaj için gelen teknisyene “Soprano Yetkili Servisi Kartı”nı sorunuz. 
Personel kartı olmayanları veya Personel Kartının geçerlilik süresi bitmiş 
olan teknisyenleri kesinlikle kabul etmeyiniz. Özel servis adı altında 
çalışan ve servis yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan montaj 
ve onarım hizmetlerinin veya orijinal yedek parça kullanılmaması 
durumunda ürünün garanti kapsamı dışında kalacağını bilmenizi 
isteriz.

Servis hizmeti sonunda teknisyen, detaylı ve doğru olarak “Hizmet 
Formu”nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasını vermek zorundadır. 
Lütfen “Hizmet Formu”nu saklayınız.

Montaj, bakım ve onarım için servis ihtiyacınız olduğunda servis 
bilgilerine www.sopranomobilia.com veya 0212 456 02 08 numaralı 
Satış Sonrası Hizmetler hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,



Our dear customer;
Thank you for choosing Kobos Bathroom products.
Before you have your purchased product installed.

Please read the entire manual carefully and during the warranty, we 
kindly ask you to keep it as reference source.

In order for the warranty conditions to be valid, the products scoped 
by the “Free Installation” should definitely be installed by the Soprano 
Authorized Service.

Ask the technician who comes for the installation about the “Soprano 
Authorized Service Card”. Never accept those who do not have a 
personnel card or technicians whose personnel card has expired.

We would like you to know that the installation and repair services 
performed by people who work under the name of a special service 
and who are not authorized to service, or if original spare parts are not 
used, the product will be out of warranty.

At the end of the service, the technician must have you sign the 
detailed and accurate Service form and give you a copy.
Please keep the service form.

If you need service for installation, maintenance or repair, you can 
reach our service information from www.sopranomobilia.com or our 
after-sales service line 0212 456 02 08.

Regarts,



1. GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR
      1.ISSUES EXCLUDED OF THE WARRANTY

1.1. Ürün montajında ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen
malzemelerin kullanılmaması.
1.1. Not using the supplied or recommended materials with the product in 
the installation.

1.2. Ürünün teknik katalog ile Montaj veya Kullanma Kılavuzunda
belirtilen hususlara aykırı olarak kullanılmasından ve diğer kullanıcı
hatalarından kaynaklanan arızalar.
1.2. Defects caused by the use of the product in violation of the technical 
catalogue, installation, User Manual and other user errors.

1.3. Soprano Yetkili servisi olmayan kişilerce yapılan hatalı montaj,
bakım, onarım ve demontaj nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
1.3. Damages and malfunctions caused by faulty installation, maintenance, 
repair and disassembly by persons who do not have a Soprano Authorized 
Service.

1.4. Ürünün teknik katalog ve kullanma kılavuzunda belirtilen
hususlara aykırı olarak montajında ve kullanılmamasından
kaynaklanan arızalar.
1.4. Defects arising from the installation or use of the product contrary to 
the points specified in the technical catalog and user manual.

1.5. Teslimatta/Montajda yazılı teyide rağmen görünür olan ve
bunlar yüzünden sipariş sahibinin bu belgeden doğan haklarını
saklı tutmadığı hatalarda.
1.5. Errors that are visible in the delivery/assembly despite the written 
confirmation and for which the orderer does not reserve the rights arising 
from this document.

1.6. Soprano Yetkili Servisi dışında yapılacak kesme ve delme
işlemleri.
Cutting and drilling operations to be performed outside the Soprano 
Authorized Service.



1.7. Ürünün tüketiciye (müşteri) tesliminden sonra şantiyede uzun
süre kalmasından kaynaklanan yüzeysel veya diğer hasarlar.
Superficial or other damage caused by the long stay of the product at the 
construction site after delivery to the consumer (customer).

1.8. Sert temizlik araçları (tel, sünger, vb.) ile silinen ürünlerin
yüzeylerinde oluşan hasarlar.
1.8. Damages on the surfaces of products wiped with hard cleaning tools 
(wire, sponge, etc.).

1.9. Kullanım, Bakım ve Onarımda Uygulanacak Kurallar hususlarına
aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ve arızalar
1.9. Damages and malfunctions resulting from use contrary to the Rules to 
be Applied in Use, Maintenance and Repai

1.10. Ayna kullanımından kaynaklanabilecek yüzey sırrının
bozulması, ayna kararmaları ve aynanın çizilmesi firmamız garanti
kapsamında değildir.
1.10. Disruption of the surface glaze, darkening of the mirror and scratching 
of the mirror, which may be caused by the use of mirrors, are not covered by 
our company’s warranty.

1.11. Montaj esnasında çimento, alçı, poliüretan köpük, vb.
malzemeler kullanılması,
1.11. Use of cement, plaster, polyurethane foam, etc. materials during the 
installation.

1.12. Ürünün son kullanıcı tesliminden sonraki yükleme, boşaltma,
taşıma, depolama ve uygun olmayan şartlarda beklemesi sırasında
ürün üzerinde oluşan hasar ve arızalar,
1.12. Damages and malfunctions on the product during loading, unloading, 
transportation, storage and waiting under inappropriate conditions after 
the delivery of the product to the end user.

1.13. Müşterinin her türlü yanlış kullanımından (Ürünün fonksiyonu
dışındaki kullanımlar dahil.) kaynaklanan kusurlar.
1.13. Defects caused by any misuse of the customer. (including use outside 
the function of the Product)



1.14. Ürünün garanti süresi dahilinde olduğunu gösteren onaylı
garanti belgesinin veya faturasının beyan edilememesi 
1.14. Failure to declare the approved warranty document or invoice showing 
that the product is within the warranty period.

2. GARANTİ ŞARTLARI 
2. WARRANTY CONDITIONS

2.1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir. Ayrıca ürün üzerinde
montajlı veya beraberinde gönderilen yardımcı malzemeler ile
tamamlayıcı ürünler 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi içinde değiştirilen ürün ya da ürün üzerinde montajlı
veya beraberinde gönderilen yardımcı malzemelerin garanti süresi
fatura tarihinden itibaren kalan garanti süresi kadardır.
Garanti süresi dışında ücretli değiştirilen ürün üzerinde montajlı
veya beraberinde gönderilen yardımcı malzemelerin garanti süresi
1 yıldır.
2.1. The warranty period starts from the delivery date of the goods and 
is 2 years. The delivery date is the date shown on the invoice. In addition, 
auxiliary materials and complementary products mounted on the product 
or accompanying it are guaranteed for 2 years. The warranty period of the 
product replaced during the warranty period or the auxiliary materials 
mounted on the product or sent with it is the remaining warranty period 
from the invoice date. The warranty period of the auxiliary materials that are 
mounted on or sent with the product, which is exchanged for a fee outside 
the warranty period, is 1 year.

2.2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti
kapsamındadır.
2.2. The entire product, including all parts, is under warranty.

2.3. 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,
d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,



haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan “ücretsiz onarım hakkını” seçmesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı; başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak
veya yaptırmakla yükümlüdür. Malın garanti süresi içinde
tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması
durumunda, tüketici kanunun 11 inci maddesinde yer alan 
haklardan
birini talep edebilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
2.3. In case the goods are found to be defective, the consumer, in Article 11 
of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer;
A- Withdrawal from the contract,
B- Requesting a discount from the sales price,
C- Requesting a free repair,
D-Requesting the replacement of the sold item with a non-defective one 
can use one of its rights.

In case the consumer chooses the “right to free repair” among these 
rights, the seller, manufacturer and importer; is obliged to make or have 
the goods repaired without any charge. In the event that the product fails 
again within the warranty period and the maximum time required for its 
repair is exceeded, the consumer may claim one of the rights set forth in 
Article 11 of the law. The seller, the manufacturer and the importer are jointly 
responsible for the use of this right by the consumer.

2.4. Malın tamir süresi 20 iş gününü 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 itibaren başlar. Malın arızasının
20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı;
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir.
2.4. The repair period of the goods cannot exceed 20 working days. This 
period starts on the date of notification to the authorized service station or 
the seller of the fault related to the product within the warranty period. If it is 
out of warranty period, it starts from the date of delivery of the goods to the 
authorized service station. If the defect of the goods cannot be fixed within 



20 working days, the manufacturer or the importer; Until the repair of the 
good is completed, has to allocate another good with similar characteristics 
to the use of the consumer. In case of malfunction of the product within the 
warranty period, the time spent in the repair is added to the warranty period

2.5. 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.
2.5. In case of disputes that may arise regarding the use of the rights arising 
from the warranty, the consumer may apply to the Consumer Arbitration 
Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the 
consumer transaction is made.

2.6. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumda,
tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
2.6. In case the Warranty Certificate is not given by the seller, the consumer 
can apply to the Ministry of Customs and Trade, General Directorate of 
Consumer Protection and Market Surveillance.

2.7. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması durumunda
malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis, 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.
2.7. If the consumer uses the right to free repair, the goods;
 -Repeat failure within the warranty period,
-Exceeding the maximum time required for its repair,
- In cases where it is determined by a report by the authorized service, 
dealer, manufacturer or importer that it is not possible to repair; The 
consumer may request from the seller a refund of the price of the goods, 
a reduction in the rate of defects or, if possible, replacement of the goods 
with a non-defective one. The seller cannot refuse the consumer’s request. 



If this request is not fulfilled, the seller, the manufacturer and the importer 
are jointly and severally liable.



GARANTİ BELGESİ
WARRANTY CERTIFICATE

İmalatçı Firmanın (Manufacturer Firm’s)

Ünvanı (Title)   :……………………………………………………………………….
Merkez adresi (Head office address) :……………………………………………………………..
               ……………………………………………………………….
                           ……………………………………………………………….
Telefonu / Fax.  (Phone / Fax)            :……………………………………………………………...
İnternet (Internet)           :………………………………………………………………

Firma Yetkilisinin İmzası Kaşesi 
Signature Stamp of Company Official

Ürünün Cinsi (Product Type) :…………………………………………………………................
Markası (Brand)  :……………………………………………………………………….
Modeli  (Model)  :……………………………………………………………………….
Bandrol ve Seri no (Banderole and Serial no) :………………………………………………….
Teslim tarihi ve Yeri (Delivery Date and Place):…………………………………………………
Kullanım Ömrü (Useful Life)  :……………………………………………………………………….
Garanti süresi (Warranty Period):…………………………………………………………………….
Azami tamir süresi (Maximum Repair Time):…………………………………………………..

Satıcı Firmanın  (Seller’s)

Ünvanı  (Title)  :……………………………………………………………………….
Adresi (Address) :……………………………………………………………………….
Telefonu / Fax. (Phone / Fax) :…………………………………………………………….
Fatura tarihi ve No (Date Signature – Stamp):……………………………………

Tarih İmza - Kaşe  :……………………………………………………………………….

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
SERVICE and CUSTOMER SERVICE

Adres (Address) :……………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………….

Danışma Hattı (Customer Service Hotline):………………………………………... 
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