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TEAM SERVICE  מעבדת שירות ארצי קבוצת

חודשים  12 -תעודת אחריות ל 

פרטי המכשיר: 
________________________ :________________  דגם :תוצרת  

:________________תאריך רכישה_____  _________:___________מס' סידורי
פרטי המוכר:  

_______________: חתימה וחותמת(חובה)  ________מקום רכישת המוצר:______  

פרטי הלקוח:  
 _______שם מלא:_____________  טלפון:___________

_________כתובת:_______________________________

 .

 ונה  שלהלן תנאי האחריות לשנת האחריות הרא
חלפים שידרשו לצורך תיקון  האחריות, כולל החלפת  ת תקופבתוך  ים ללא תמורה כל קלקול במוצר שנתגלה ב אנו מתחיי)1
תיקון המוצר יבוצע בבית הלקוח או במעבדת  השירות  )2
ימים מיום הקריאה. במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו   7אנו מתחייבים לתקן את המוצר בתוך  )3

נועד המוצר, יבוצע התיקון בתוך שלושה ימים. שבתות וחגים לא יבואו במניין איזה מהתקופה הנ"ל בסעיף קטן זה.  
נה לביקור טכנאי יהיה ע"פ חוק הטכנאים.  זמן המת)4
אין אני מחייבים לתקן מוצר זה אם מקור הקלקול הינו בנזק לקוח או נזק מקוון שגרם הצרכן. כמו כן אחד מהמקרים  )5

הבאים: תיקון ו'או הובלה ו'או החלפה של המוצר יהיו בתשלום. 

המוצר לצרכן.  ש במועד מאוחר ממועד מסירת חהקלקול נגרם ע"י כוח עליון שהתר . א
ת  אוהקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן (לרבות שימוש בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהור . ב

בנסיבות העניין) והכל בכפוף להוראות כל דין.  השימוש סבירות 
על כך מטעמנו בנסבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות  בוצע למוצר תיקון ע"י מי שלא הוסמך  . ג

2006 –הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א 
גומי זכוכית עבודות פחחות ציפוי מנורות, שברים או    יקלמען הסר ספק האחריות איננה חלה על חלקי פלסט . ד

שריטות בכל חלקי המוצר 

ות, בכפוף לדרישות הצרכן. שנים מתום תקופת האחרי 6ף בתשלום למשך אנו מתחייבים לספק חלקי חילו)6
חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן (או מתאריך ההתקנה או הדרכה, אם יקבע היצרן חובת   12 –האחריות תקפה ל )7

התקנה או הדרכה כאמור ובלבד שעד מועד ההתקנה לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים  
עונים לדרישות היצרן). ה

לטובת  הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האריות  במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות לעיל תמשך  )8
המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות) 

שנרכשו ע"י  כל האמור  בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים )9
הרוכש לשימוש שעקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי. 

כל האמור בתעודת אחריות זו יבוצע על ידינו או מי מטעמנו. 

 לקוח נכבד, יש לשמור את חשבונית הקנייה בצמידות לתעודת אחריות זו, לאימות תאריך ומקום הרכישה. 
ל אשר אינו נובע מתקלה במוצר יגבה תשלום עבור ביקר סרק.  לקוח נכבד, כל ביקור של טכנאי במען הצרכן בשל קלקו
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