
חברת                    מודה לך על שבחרת לרכוש אחד ממוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותיה. 
                    מעניקה לך אחריות למוצר שרכשת בתנאים המפורטים להלן:
לפני הפעלת המוצר,                    ממליצה לך לקרוא את תעודת האחריות.

תעודת אחריות

 .RETAIL אם לא צויין אחרת בחשבונית, המוצר שנרכש הינו מוצר מחודש, שחודש במפעלי החברה, עבר בדיקות איכות מחמירות ונארז כמוצר
אם מסיבה כלשהי אינך שבע רצון מאיכות המוצר, עומדת לך הזכות, להחזיר את המוצר מכל סיבה (למעט נזק שנגרם לציוד) בתוך 24 ימים 

מיום אספקת המוצר ולקבל את כספך בחזרה וזאת בנוסף על זכויותיך לפי חוק הגנת הצרכן.  
1. האחריות

אחריות זו תחול על מוצר מתוצרת                     וכנגד הצגת אסמכתא תקפה לרכישה על פי אחד מהבאים: 
חשבונית רכישה או/ו תעודת משלוח מאת חברת                    .  

התחייבות                    על פי תעודת אחריות זו הינה לתיקון של קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה, אשר יחזיר את 
המוצר למצב תקין. ככל ובמסגרת התיקון, נדרשת החלפה של המוצר ו/או של חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי                    , ללא תמורה. 

השירות יינתן במעבדות החברה, כפי שיצוין על ידי החברה מעת לעת. 
2. משך תקופת האחריות 

משך האחריות למוצר הוא שנה אחת, אלא אם הוענקה תקופת אחריות ארוכה יותר, על ידי                     במסגרת עסקת הרכישה. 
תקופת האחריות למוצר תחל בתאריך הרכישה או המסירה, המאוחר מבניהם.

3. אחריות על סוללות ( ציוד מתכלה )
סוללות נטענות, זכאיות לתקופת אחריות בת שלושה חודשים בלבד. על סוללות כאמור לא תחול תקופת אחריות ארוכה יותר, ככל שחלה על מוצר 

                    בו הן מותקנות.
4. השרות בתקופת האחריות 

באם תיקנה                     את הקלקול במוצר או ביצעה החלפה של המוצר או חלקים ממנו, תמסור                     ללקוח אישור בכתב שתפורט 
בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. היה ולא עלה בידי                     לתקן את המוצר ולהשיבו למצב תקין, לרבות על ידי החלפת חלקים כאמור, 

תספק                     ללקוח  מוצר מסוג ו/או איכות דומים בעל שווה ערך.                     תמלא את חובתה לתקן או להחליף את המוצר 
(כולו או חלקו), לא יאוחר מתום עשרה ימי עסקים מהיום שבו נמסר המוצר.

5. תיקונים בתשלום
                    תהא רשאית לגבות תמורה עבור תיקון או החלפה שיבוצעו במוצר, לרבות בעד הובלתו למעבדה, אם הוכיחה                    , 

טרם ביצוע התיקון או ההחלפה, כי אלו נדרשו עקב אחד או יותר מן הגורמים הבאים:
              כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח, לרבות נזקי דליקה/אש/מים, נזקי  חשמל וכיו"ב.

              זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות ו/או הימצאות נזק פיזי לציוד ו/או סימני רטיבות על הציוד. 
              תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם                     בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של 

              על פי תעודת אחריות זו.
6. הגבלת אחריות

חברת                     אינה מתחייבת להתאמת המוצר, בין בתקופת האחריות  ובין בכל עת לאחריה, למטרה או לייעוד מסוימים כלשהם. 
חברת                     לא תהיה אחראית כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו, בין בתקופת האחריות ובין בכל עת לאחריה, לנזק עקיף או תוצאתי, 

ובכלל זה אובדן או מחיקה של יישומים או מידע, הוצאות שחזור, איבוד זמן ו/או אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין וכיו"ב, לרבות אם ייגרמו כתוצאה 
משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן  שירות. שירות תיקון למוצרים לאחר תום תקופת האחריות הקבועה לעיל 

יסופק כנגד תשלום, לשיקול דעת                     באמצעות החלפת המוצר או חלקים ממנו . כמו כן, לאחר תום שנת האחריות הראשונה, 
לא תחול על                    מחויבות לעמידה במועדי התיקון ו/או הימים/השעות לתיקון, לאספקת חלקי חילוף לאחר תקופת האחריות  הכוללת. 

האחריות נשוא תעודה זו לא תחול על: 
              חומרים ומוצרים מתכלים.

              סוללות מעבר לשלושה חודשים. 
              קלקולים, פגמים או נזקים הנובעים משימוש בחומרה, תוכנה, ממשקים או חומרי עזר שלא סופקו על ידי                    ,

              או אשר אינם מתוצרת                    . 
              כל רכיב או תכונה שאינם מופיעים במפרט הכלול בתיעוד המצורף למוצר.

              קלקול או נזק  לכיסוי חיצוני, לצבע או ציפוי המוצר, ולחלקים העשויים מבקליט, פלסטיק או גומי.
              זדון או רשלנות של הלקוח ו/או מי מטעמו לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות ו/או הימצאות נזק פיזי לציוד 

              ו/או סימני רטיבות על הציוד. 
              כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח, לרבות נזקי דליקה/ אש/ מים, נזקי  חשמל וכיו"ב.

              הפעלת לחץ לא סביר על מסך של מחשב נייד או מחשב לוח.
מוקד שרות טכני 

פעילות המוקד ימים א – ה, שעות פעילות 8:30-17:30
                   מאחלת לך הנאה שלמה משימוש במוצר שרכשת! 

להשלמת ההנאה ממוצרינו, אנו ממליצים לכל לקוחותינו: 
לפני מסירה לתיקון או החלפה מומלץ להסיר מידע חסוי, קנייני או אישי ולבצע גיבוי של המידע המצוי על המוצר.

service@get-deal.com -דעתך חשובה לנו מאוד , רוצה לתת משוב? נשמח לשמוע את קולך, אנא שלח לנו מייל לכתובת
וניצור עמך קשר בהקדם. 

צוות השירות שלנו זמין לכל שאלה ומענה אנושי להשארת הודעות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע: 2277* 




