מספרנו_____:
תאריך______:

תעודת אחריות
שם הלקוח__________________________________________________________________:
כתובת _____________________________________________:טלפון__________________:
מועד מסירת הבריכה/הג'קוזי/הציוד בכתובת הנ"ל:
תקופת האחריות  :האחריות הינה לתקופה של _____ חודשים ממועד מסירת הבריכה/הג'קוזי/הציוד
ללקוח ,בתנאים שלהלן  .בשום מקרה לא תוארך תקופת האחריות עקב תיקונים ו/או החלפות שלא בוצעו
על ידי י.ג.ל שרותי מים בע"מ.
על בקרים (לא כולל כיול) ,תקופת האחריות הינה לתקופה של _______ .
פרוט הציוד שסופק/הותקן:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .1י.ג.ל שרותי מים בע"מ (להלן "י.ג.ל") אחריות בכפוף לאמור בתעודת אחריות זו ,לתיקון כל פגם או
ליקוי שיתגלה במהלך תקופת האחריות בציוד שסיפקה ו/או התקינה בבריכת השחייה/ג'קוזי
שפרטיה מפורטים מעלה(להלן" :הציוד")  ,כתוצאה מעבודה או התקנה לקויה או שימוש בחומרים
פגומים ,ובלבד שהודעה על קיומו של הפגם או הליקוי נמסרה בכתב ל י.ג.ל בדואר רשום  ,תוך 7
ימים ממועד גילוי הפגם ו/או הליקוי .
 .2תחולת אחריות :
 2.1האחריות תהיה בתוקף למשך תקופה של  12חודשים מיום מסירת הבריכה ,על כל
המרכיבים המפורטים מעלה .על בקרים תינתן אחריות של  12חודשים.
 2.2במידה ולא קיים פרוט ,האחריות תחול על מרכיבי הציוד כפי שמופעים בתעודת המשלוח שהוצאו
על ידי החברה ללקוח.
 2.3במידה ומיום הגשת דרישה לח-ן סופי ועד להפעלת הבריכה ,חלפו למעלה מ 10-יום ,תחל האחריות
מיום הגשת ח-ן סופי.
 2.4במידה ומיום הוצאת תעודת משלוח ראשונה ומסירתה ללקוח ועד הפעלת הבריכה חלפו למעלה
משישה חודשים  ,תחול האחריות על כל אחד ממרכיבי הציוד בהתאם לתאריכי התקנתו ,כפי
שמופיע בתעודת המשלוח.

 2.5י.ג.ל תהיה אחראית לתיקון הפגם הליקוי שנתגלו כאמור תוך זמן סביר ממועד קבלת ההודעה על
הפגם /הליקוי ,בהתחשב במהות התיקון הנדרש .מקום ביצוע התיקון יקבע על פי שיקול דעתה
הבלעדי של י.ג.ל .
 2.6על נורות חשמל של פנסים תת מימיים – אין אחריות.
 2.7האחריות על רכיבי הציוד בבריכה  /הג'קוזי תחול אך ורק כלפי הלקוח (הרוכש המקורי מ י.ג.ל )
כנגד הצגת תעודת אחריות זו וחשבונית המס.
 .3אחריות י.ג.ל מותנית בקיום כל התנאים המפורטים להלן:
 3.8ביצוע טיפולים שוטפים וסדירים ע"י בעל מקצוע מוסמך בהתאם להוראות שנמסרו על ידי י.ג.ל
ללקוח בעת מסירת הבריכה או הציוד:
 3.9גמר תשלום מלא ומוחלט עבור הציוד על ידי הלקוח ,במועדים ובתנאים
שפורטו בהצעת י.ג.ל ו/או בהסכם שנחתם בין הצדדים (אם וככל שנחתם).
 .4האחריות לא תחול על ,ואינה כוללת טיפול בנזק ו/או קלקול ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או תקלה
(להלן ביחד " נזק" ) אשר נגרמו בשל:
 4.10בלאי עקב שימוש שוטף:
 4.11העברת הציוד או כל חלק שלו לרשותו ו/או שימושו של צד ג' (ללא אישור י.ג.ל מראש ובכתב)
ו/או כאשר תווית הזיהוי של הציוד (או החלק שלו  ,לפי העניין) הוסרה או בלתי קריאה:
 4.12חיבור מוצרים לציוד ו/או לאביזרים ,מכנית או חשמלית ,אשר לא סופקו ע"י י.ג.ל ו/או בוצעו ע"י
י.ג.ל ו/או מי מטעמה ו/או אושרו על ידי י.ג.ל לחיבור
 4.13שימוש לא סביר ו/או רשלני ו/או שאינו בהתאם להוראות השימוש שנמסרו על ידי י.ג.ל ו/או
תחזוקה לקויה על ידי הלקוח ו/או שלא בהתאם להוראות שסופקו ללקוח על ידי י.ג.ל
 4.14קריאות שרות לשם אחזקה שוטפת של הבריכה  /הג'קוזי /הציוד .
 4.15תיקון ו/או שינוים ו/או תוספת בבריכה  /בג'קוזי ו/או בציוד או חלק ממנו אשר לא נעשו על ידי י.ג.ל
ו/או מי מטעמה ו/או עקב ציוד ו/או אביזרים שלא הותקנו על ידי י.ג.ל ו/או מי מטעמה ו/או
באישורה מראש ובכתב.
 4.16שימוש בחומרים אשר לא שווקו ו/או אושרו לשימוש מראש ובכתב על ידי י.ג.ל
 4.17שריפת מנועים ,נזק למערכות הבקרה עקב קצר חשמלי ו/או נזק הנובע כתוצאה מכשל באספקת
חשמל  ,לרבות מתח גבוה ו/או אספקת חשמל לא סדירה (נפילת מתח) ו/או עקב פגיעת ברק .
 4.18נזק כלשהו במנועים בהם ההגנה בלוח החשמל על המנוע לא בוצעה על ידי י.ג.ל ו/או מי מטעמה .
 4.19נזק למשאבה תלת פאזית עקב סיבוב מנוע המשאבה בכיוון הפוך.
 4.20נזק בגין תנאי סביבה חריגים ,כח עליון  ,מעשה זדון ,תאונה ,רשלנות ,הזנחה ,פגעי טבע וכל סיבה
שאינה קשורה בשימוש הרגיל בבריכה/בג'קוזי ו/או בציוד או כל חלק שלו.

במקרים דלעיל תהיה י.ג.ל פטורה מחובתה על פי תעודת אחריות זו ,ובמקרה של ביצוע עבודה ו/או תיקון
על ידי י.ג.ל בגין נזק כאמור על הלקוח יהיה לשלם ל י.ג.ל בגין העבודה  ,חומרים ,ציוד ,אביזרים וכיו"ב ,
אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה או התיקון ,בהתאם למחירון י.ג.ל ,התקף באותה עת.

 .5האחריות כאמור בתעודת אחריות זו ממצה את מלוא אחריות י.ג.ל בגין הבריכה ו/או הג'קוזי ו/או
הציוד וכל הקשור להם ונובע מהם ומהשימוש בהם ,במישורין או בעקיפין ,והיא באה במקום כל
אחריות  ,חבות והתחייבות אחרת .בכל מקרה ,על אף האמור בכל דין ו/או הסכם  ,י.ג.ל אינה ולא
תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים שיגרמו ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד
שלישי כלשהו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן שימוש ,אובדן הכנסה ,רווח מנוע,
רכישת מוצרים או שירותים חלופיים על ידי הלקוח ,עלויות זמן השבתה  .בכל מקרה ,לא תעלה
אחריות י.ג.ל בכל עילה שהיא על התמורה ששולמה על ידי הלקוח בפועל בגין הבריכה או הציוד
לפי העניין.

יש לקרוא בעיון את תעודת האחריות על כל פרטיה.
בכל מקרה של הזמנת תיקון במסגרת האחריות ,על הלקוח לשלוח הודעה ל י.ג.ל בדואר רשום ,תוך 7
ימים ממועד גילוי הפגם ו/או הליקוי כאמור לעיל  ,וכן להציג תעודת משלוח בה מצוין תאריך רכישת
הציוד ותעודת אחריות זו.

הננו מאחלים לכם הנאה מרובה מהבריכה  .אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

_________________

תאריך

_______________________

י.ג.ל שרותי מים בע"מ

