
 

   

 AUFIT מזגנימוגבלת לנוספת אחריות /ותנאי אחזקהסיון יחודשי נ 3 וןקנת
 

 כללי   .1

היא על פי התקנון בלבד  שירותי האחזקה  קבלתלמען הסר ספק הרכישה  תקנון זה נועד להסדיר את תנאי 
 כמפורט להלן: זה ובכפוף לתנאי תקנון 

 תנאי הרכישה מהות  .2

  ובחנויות המורשות   המפורטים להלןמהדגמים    27.7.2022החל ממועד    AUFITמזגן מהמותג  כל הרוכש  
וכן   תקנון זהתנאי לתשלום ובהתאם ללא תוספת למוצר כהגדרתו להלן   ןניסיו   חודשי 3-ל יהיה זכאי  בלבד

או לקבל אחריות נוספת מוגבלת,  לשנתיים    החברה  אחזקה עם    ישירות למתן  יהיה זכאי להתקשרות בחוזה  
והכל בהתאם לתנאי תקנון    אשר יחלו מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדיןבהתאם לדגם המוצר,  

 .  זה להלן

 הגדרות   .3
 

 פתח תקווה.  12רח' גרניט  520039116בע"מ ח.פ. ליין מיני  -"החברה"   .3.1
 

המיובאים על  בתקנון זה בהתאם להוראותיו ו מרשימת הדגמים המפורטים    AUFITמזגן   –"המוצר"  .3.2
 ידי החברה. 

 
או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע  \ו  30.08.22ועד ליום    27.07.22תחילת המבצע    –"תקופת המבצע"   .3.3

 כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם. 
 

בחנויות המורשות ובתנאי  ו  לעיל  3.3בסעיף    יםהקבוע   במועדיםכל אדם שירכוש את המוצר    –"לקוח"   .3.4
 שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.

 
כמופיע ברשימת הסוחרים    - או  "סוחר מורשה"   \או "מפיץ מורשה" ו\"סוחר" ו  -"חנויות מורשות"   .3.5

 .   WWW.MINILINE.CO.IL/AUFITהמורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת 
 

יום    90עד    להלן  6מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף    הזכות להחזיר את המוצר  -"  ןניסיו   חודשי  3"  .3.6
 . בכפוף לתנאי תקנון זה מיום הרכישה ולקבל את סכום הרכישה בחזרה

 
לשנ   - "ההטבה"ו/או    "האחזקה  שרותי" .3.7 אחזקה  שירות  בחוזה  להתקשרות    החברה עם    תייםהזכות 

להלן   9)יודגש כי הרשימה בסעיף  בלבד COREסדרת מזגני עבור )מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין( 
תקופת )להלן: "₪, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה    199בתשלום של    אינה חלה על שירותי האחזקה(

 . "(האחזקה
 

 
מוגבלת" .3.8 נוספת   בלבד  Peak, Pure, Polar Inv, Ultra Slim, Ultra Slim Inv   סדרותל  -"אחריות 

ה תשלום לתקופת אחריות    נוספת האחריות  תוספת  ללא  מוגבלת והמוגבלת  להלן   נוספת    כהגדרתה 
   והכל בהתאם לתנאי תקנון זה להלן.

 
חלה מתום שנת האחריות על פי דין, למשך    מוגבלת  נוספתאחריות    -"נוספת מוגבלתתקופת אחריות  " .3.9

 .בהתאם לתנאי תקנון זה להלן  והינה אחריות מוגבלות שנים ארבעתקופה נוספת של 
 
 
ניתנת למימוש  הנוספת המוגבלת, לפי העניין,  האחריות  או    לקבלת שרותי האחזקה  הזכאות .3.10

 :באחת משתי דרכים

http://www.miniline.co.il/


 

   

ישלח לה את    , , הלקוח יתקשר לחברהשתעשה בתקופת המבצעיום מרכישת המוצר    30  – ד  ע .3.10.1
מסמכי הרכישה, קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח. במקרה כאמור פרטי  

אחזקה תעודת  לו  ותשלח  החברה  אצל  ירשמו  לפי    הלקוח  מוגבלת,  נוספת  אחריות  תעודת  או 
 .העניין

 www.miniline.co.il/aufitהמוצר, הלקוח ייכנס לאתר החברה, בכתובת   יום מרכישת 30עד  .3.10.2
 וימלא את פרטיו ופרטי הרכישה בעמוד הפעלת האחריות.

3.10.3.   
 

תינתן  או האחריות הנוספת המוגבלת, לפי הענין,    הניסיון  חודשי  3,  האחזקהשרותי    קבלתלהזכאות   .3.11
 למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'. 

  
 תנאי המבצע  .4

לקבלת   האחזקההזכאות  מוגבלת/  /  שרותי  נוספת  ניסיון"    3"  אחריות  מותנית  חודשי  המבצע  במסגרת 
 בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר : 

מתום   4.1 יאוחר  לא  המוצר  יהיה  תקופת  רכישת  האמור  התנאי  קיום  באתר    המבצע.  לרישום  בכפוף 
 ובהתאם להוראות תקנון זה. /https://miniline.co.il/aufit/warrantyהחברה, בכתובת 

של    ממפיץ  המוצר  רכישת 4.2 מצויה באתר האינטרנט  רשימת הסוחרים המורשים  של החברה.  מורשה 
  .החברה

 
 או לקוח מוסדי. /המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו 4.3

שרותי האחזקה/ אחריות  משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את   4.4
 !  שי ניסיון כהגדרתם לעילדחו 3"/נוספת מוגבלת

תשמ"אאין   הצרכן,  הגנת  חוק  מהוראות  לגרוע  בכדי  זה  בסעיף  הוראות    1981- באמור  לרבות  ומתקנותיו, 
 מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק". 

 

 

 :להלן כהגדרתן" ניסיון חודשי  3" על החלות הוראות 5
 

יום מיום הרכישה ולקבל    90עד  אשר נרכש בתקופת המבצע  המשתתף יהיה זכאי להחזיר את המוצר   5.1
  מזגןכל חלקי המוצר שלמים ותקינים, ללא שברים ומבלי שנגרם נזק כלשהו לש   בתנאיכספו חזרה,  

 ו/או לחלקיו ובפרט נזק תפעולי. 
,  ₪ 600 גובה עד המזגן התקנת עלות עבור החזר ללקוח יינתן, לעיל כמפורט המוצר  החזרת של במקרה 5.2

 מובהר כי ככל ויהיה צורך במנוף לצורך איסוף המוצר יישא הלקוח בעלויות אלו.  .מס  חשבונית  צגתבה
, או בהודעה  03-9254840להחזיר את המוצר דרך יצירת קשר עם שירות הלקוחות של מיניליין, בטלפון    ניתן

  . 050-3308812 הוואטסאפלמספר 

, כמופיע ברשימת  החברה בלבדידי מתקין מורשה מטעם  -. החזר עבור ההתקנה מותנה בהתקנה שתבוצע על5.3
ובהתקנה על פי הוראות היצרן, המפורטות בחוברת    www.miniline.co.il/aufitהמשווקים המורשים באתר  

 ההדרכה המצורפת למזגן. 

ימי עסקים מיום קבלת הפניה. מובהר כי מניין הימים    21עד    החברהאיסוף המוצר יתבצע על ידי נציג מטעם    5.4
 בין קבלת הפניה לאיסוף המזגן לא ייחשבו כחלק מספירת ימי הנסיון. 

 

http://www.miniline.co.il/aufit
https://miniline.co.il/aufit/warranty/
https://miniline.co.il/aufit/warranty/
https://miniline.co.il/aufit/warranty/
http://www.miniline.co.il/aufit


 

   

 

 סיון יחודשי הנ 3בהטבת ות המשתתפ סדרותה 6
        

 המשתתפים הדגמים  

CORE 

PEAK WiFi 

PURE WiFi 

Polar Inv 

 

 

 

 

 :האחזקה שירותי  על החלים ותנאים הוראות 7
 תקופת האחזקה ובהתאם לתנאים המפורטים להלן : החברה תספק שרותי אחזקה למוצר למשך  7.1

 
החל מתאריך ההתחלה ועד לתאריך הסיום,    הז   תקנון בתקופת האחזקה הינה למשך התקופה הרשומה   7.2

 כמפורט ובכפוף לאמור להלן: 
  

וכוללים החלפת חלקים    ה ז  קנוןבתשירותי האחזקה הינם עבור תיקון המוצר שפרטיו רשומים   7.2.1
חליף את המוצר  שיהיו דרושים לתיקונו. החברה תהייה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה, לה

במוצר זהה או דומה , בין חדש למחודש , במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור והכל  
 . זה בתקנון לאמורבכפוף 

 
התיקון יבוצע ע"י החברה או מי מטעמה במעונו של הלקוח או במעבדת שירות של החברה או   7.2.2

ככל    יהיו על חשבון החברה למעט עלויות מנוף  מי מטעמה, עלות ההובלה אל המעבדה וחזרה
התיקון יבוצע בתוך שבעה ימי עסקים מקבלת הפניה  .  לאמור בתקנון זהויידרשו והכל בכפוף  

 בחברה. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים. 
 

שתואם ובכל מקרה  זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד   7.2.3
של איחור תודיע החברה על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור וממילא לא יתאפשר  
יעשה   טכנאי  לביקור  מועד  תיאום  כל  ברציפות.  מפעמיים  למעלה  הטכנאי  בביקור  איחור 

  . 1981 –לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א   18בהתאם לסעיף 
 

האחזקה   7.3 שירותי  את  לבטל  רשאי  :  הלקוח  בטלפון  בע"פ  בהודעה  האחזקה  תקופת  תום  -03לפני 
או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו או   9254840

 בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו או באתר האינטרנט בכתובת המופיעה בתעודה זו. 
 :הסכומים להלן:במקרה של ביאול כאמור ישלם הלקוח לחברה את   7.4

כל הוצאות החברה בגין ביקורי טכנאים , תיקונים והובלות שבוצעו ע"י החברה או מי מטעמה   7.4.1
 וכן עבור חלקים שהוחלפו ע"י החברה או מי מטעמה במהלך תקופת שרותי האחזקה.

 
 

-03כך הלקוח למוקד החברה בטלפון :    , יודיע על  זה  בתקנוןרשומים  במקרה של תקלה במוצר שפרטיו   7.5
, החברה תתאם עימו מועד לתיקון המוצר בתוך כארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה ימי שישי,  9254840

  הימים.  שבת , ערבי חג , חג, שבתון לא יבואו במניין 
 



 

   

 שירותי האחזקה אינם כוללים תיקון או החלפת חלקים במקרים הבאים : 7.6
 החלפת חלקי פלסטיק , זכוכית , פח , גומי. תיקון או   7.6.1
 שבר או קרע כלשהו בחלקי המוצר.  7.6.2
 חלודה , דהיית צבע , שינוי או אובדן גוון / צבע.  7.6.3
 תקלות במעטפת המזגן .  7.6.4
 תקלה שנגרמה ע"י שימוש הנוגד את הוראות היצרן או שנגרמה ע"י כוח עליון.  7.6.5
 חיבורים (.  תקלות באביזרים נלווים ) שלט , כבל אופטי , קופסאות 7.6.6
 תקלה אשר נבעה מנזק שנגרם ממכרסמים ו / או הימצאות חרקים / זוחלים למיניהם במוצר.  7.6.7
 המוצר מחובר לגנרטור או לרשת חשמל שאינה מוסדרת בהתאם לחוק.  7.6.8
 תקלה אשר נגרמה מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל , או אי תקינות השקע.  7.6.9

 אדם אשר לא הוסמך לכך ע"י החברה. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י  7.6.10
 התקלה נגרמה עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של המחזיק במוצר למקום אחר.  7.6.11
 התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות שלא ע"י החברה או מי מטעמה.  7.6.12
לטכנאי מטעם החברה לביצוע   7.6.13 / או בטיחותי  ו  נגיש  בו המוצר מותקן באופן שאינו  במקרה 

 התיקון. 
"י החברה כי נדרשת הובלת המוצר לתיקון במעבדות החברה והחזרתו לאחר  במקרה וייקבע ע  7.6.14

התיקון לבית הלקוח , ויימצא לפי שיקול דעת החברה או מי מטעם החברה כי יש צורך במנוף  
 , עלויות המנוף ישולמו ע"י הלקוח. 

 . במוצר נעשה שימוש בעסק או למטרות מסחריות , משרדיות ו/או שהמוצר אינו בשימוש ביתי 7.6.15
 

במקרים המופיעים לעיל תהייה החברה רשאית לפעול לפי שיקול דעתה האם לתת ללקוח הצעת מחיר   7.7
 . בתקנון זהלתיקון או לבטל את שירותי האחזקה בהתאם לתנאים המפורטים 

 
מחזיק המוצר הודיע לחברה על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש, החברה תודיע לו בהקדם האפשרי   7.8

אין החברה נותנת שרות  באם  או ביטול השרות וזיכוי כספי עבור שרותי האחזקה    על המשך מתן שירות
 .לאמור בתקנון זהבהתאם והכל באזור מגוריו החדש  

7.9  
 

 :המוגבלתהנוספת  האחריות תקופת  על החלים ותנאים הוראות 8
 

, החברה אחראית לאספקת חלקי חילוף מקוריים ללא חיוב ובכפוף  מוגבלת  נוספתבתקופת אחריות   8.1
 להלן. החלפת חלק יעשה באישור טכנאי/נציג החברה בלבד וע"פ שיקול דעתו בלבד.   7לאמור בסעיף 

 
  נוספת מוגבלת אחריות  . אחריות זו הינה לקונה המקורי של המזגן ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר 8.2

, מוסדות וכיוצ"ב שימוש   ביתי בלבד. )האחריות אינה תקפה לבתי עסק  תחול על מזגן שפעל לצורך 
 שאינו אישי ביתי(. 

 
מוגבלת לתיקון או החלפת חלק של המזגן שיימצא ע"י טכנאי החברה לקוי או פגום  ה  נוספתההאחריות   8.3

 או הנובע מפגם בייצור. 
 

 
. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא  הפניה בחברהמקבלת    ימי עסקים  שבעההתיקון יבוצע בתוך   8.4

זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם   יבואו במניין הימים.
על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור וממילא לא יתאפשר  החברה  ובכל מקרה של איחור תודיע  

מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף  איחור בביקור הטכנאי למעלה  
 .1981 –לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א  18
 

המוגבלת  נוספתההאחריות   8.5 פעולתו  ת  ו/או  במזגן  ותקלה  נזק  א.  כדלקמן:  במקרים  תחול  לא  לעיל 
מותאמים,   לא  חשמלי  ומתח  חשמלית  באינסטלציה  לו,  המיועדת  למטרה  שלא  בשימוש  שמקורם 

למזגן ובתאונה  המזגן  באחזקת  בשימוש  בהזנחה  החשמל,  ברשת  והפרעות  ותקלה   .בתקלות  נזק  ב. 
ג. כאשר המזגן הועבר   .במזגן ו/או בפעולתו כתוצאה מכוח עליון ו/או מנסיבות שאין לנו שליטה עליהן

ו עקב  ממקום התקנתו המקורי ו/או בוצעו בו שנויים/ תיקונים כלשהם שלא ע"י נציג מוסמך שלנו, א 
ד. הקלקול נגרם בזדון או רשלנות שלא ע"י נותן תעודה זו, שליחו   .טלטול המזגן ממקום אחד למשנהו



 

   

ה. אין גישה למתן שרות מפאת גובה, סורגים, גבס, או כל מכשול בטיחותי אחר.   .או נותן שרות מטעמו
 אחריות הלקוח לדאוג לגישה נוחה ובטוחה או להבאת המזגן למעבדת השירות. 

במידה ואין גישה לשרות במזגן, מפאת גובה, תקרת גבס או כל מכשול אחר עם סכנה בטיחותית על   8.6
 המתקין/לקוח להביא את המזגן לחברה לתיקון, על הרוכש לאפשר גישה נוחה ובטיחותית לשירות. 

סוללות,   .4.1 מסננים,  של  שטיפה  או  ניקוי  ובשלט,  במזגן  שימוש  הדרכת  לשם  טכנאי  לביקור  דרישה 
 . אשר יקבע מראש ם והחלפת סוללות בשלט, יהא כרוך בתשלוםמאיצי

 החברה רשאית על פי שיקול דעתה לקבוע כי התיקון יבוצע במעבדת החברה.   8.7
על פי שיקול    נוספת מוגבלתה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן משך תקופת האחריות   8.8

  לפגוע במי שקיבל תעודה זו. דעתה. כפי שיפורסם באתר החברה. אין באמור בכדי 
 
 

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,    –בעסקת מכר מרחוק רשאי המשתתף לבטל בכתב את העסקה   8.9
  .1981-התשמ"א

ניתן להחזיר מוצר שנרכש   8.9.1 לעיל,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם  מבלי לגרוע מהאמור 
תשע"א עסקה(,  )ביטול  הצרכן  הגנת  תקנות  להוראות  ובכפוף  בהתאם  ובלבד    2010  -בגינו, 

 :שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן
שימוש  8.9.1.1 בו  נעשה  ושלא  ותקינים  שלמים  המוצר  חלקי  כשכל  בשלמות  הוחזר   .המוצר 

  . לאי עשיית שימוש בו  החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת
 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.  8.9.1.2
ומתקנותיו,    1981-באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  אין  8.9.1.3

 לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק". 
 
 פרשנות   9

 
 הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך  9.1
או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר  \בכל מקרה של אי הבנה ו 9.2

 או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  \ותנאי הרכישה  
 

 ונות ש 10
 

את   10.1 לשנות  או  להמיר  ניתן  האחזקה    קבלתלא  הניסיון/אחריות    3ההטבה/  /שירותי  חודשי 
האמור    קבלת לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין  מוגבלת  נוספת  

 לעיל. 
 בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.   ו יהיוראות תנאי הרכישה ה 10.2
כלשהי,   10.3 ספציפית  בחנות  או  במלאי  כלשהו  מוצר  של  להימצאות  אחראית  אינה  החברה 

 הבלעדית של נקודות המכירה. האחריות למלאי הינה האחריות 
 אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".  אין "החברה" 10.4
, להפחית או להגדיל  שנות את תנאי הרכישהבטל ו/או ללהחברה שומרת לעצמה את הזכות   10.5

ואולם לא יהיה  בעל עת    את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון
 בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור. שרכש מוצר בלקוח באמור בכדי לפגוע 

מתנאי הרכישה  מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק  מובהר בזאת כי   10.6
 ו/או מתקנון זה. 

 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב. 10.7
האינטרנ 10.8 באתר  יוצג  זה  החברה  תקנון  של  בתוקף ט  יהא  עוד  בכתובת    כל 
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