
 
 

 

             

  ENQBמקרני לתעודת אחריות 

 :כדלהלן לתנאים בהתאם מקרן,ה של התקינה לפעולתו בזה אחראיםן "גטר( להלאנו גטר גרופ בע"מ, )
 
  שיקול לפי אשר BenQ מתוצרת המוצר של הפעולה ממנגנון חלק כל ,תשלום ללא להחליף או לתקן היא זו תעודה לפי אחריותנו. 1

 שנקבעו השימוש להוראות ובהתאם סדירה חשמל זרם באספקת ,ונכונים רגילים ופעולה שימוש למרות נגרם והפגם ,םפגו מצאי דעתנו
 .היצרן ידי על

 )פרט למנורה ולשלט הרחוק(. המוצר רכישת מיום חודשים 63-ל הינו האחריות תוקף. 2

 שעות שימוש החל מיום הרכישה, כמוקדם מביניהם. 2000חודשים או  12-למנורה הינה ל האחריות. 3

 .בלבד יום 09-ל הינהולכבלים למיניהם . אחריות לשלט רחוק 4

 .שרות שיידרש אימת כל תוצגנה המקורית והחשבונית זו אחריות שתעודת בתנאי יינתן זו אחריות מכוח השרות. 5

 :מטה המפורט באופן יינתן ,זה בנושא הצרכן הגנת לחוק ובכפוף זו אחריות תעודת מכוח השרות. 6

 במידה שלא  .המוצר של הסידורי במספר להצטייד יש זו בפניהשירות הלקוחות.   למרכז הלקוח תחילה יפנה י,ראשונ סיוע קבלתל
שרות של גטר, )לא ניתן לפנות לנקודת השרות הניתן יהיה לפתור את הבעיה באמצעות התמיכה הטלפונית, יופנה הלקוח לנקודת 

 (.שירות הלקוחותלפני קבלת מספר פניה ממרכז 

 עקיפות הכרוכות הלקוח יוביל את המוצר לנקודת השרות ויאסוף אותה מהנקודה בתום התיקון. כל ההוצאות הישירות ו/או ה
 בהובלת המוצר לנקודת השרות ואיסופו מהנקודה, לרבות נזקים עם ייגרמו במהלך ההובלה, יהיו על חשבון הלקוח ובאחריותו.

  ת,שבתו כולל לא דהיינוימי עבודה ) 7גטר מתחייבת לסיים את הטיפול במוצר ולהעמידו לרשות הלקוח, בנקודת השרות, תוך 
 .7 בסעיף כאמור ,אליו הנלווה והציוד המוצר מסירת מרגע (,ישראל ומועדי תשבתו וערבי ישראל מועדי

 
 הנתונים, כבל  כבל זה בכלל, אליו הנלווה הציוד כל עם יחד השרות בנקודת יימסר שהמוצר בכך יםמותנ ותיקונו גטר ידי-על המוצר . בדיקת7

     המתח והשלט הרחוק.    

 והיא המוצר על אחריותה תחול אן, ללהל הסיבות מאחת כתוצאה נגרם הקלקול כי גטר הוכיחה ,האמור מכלליות לגרוע ומבלי לעיל מהאמור. 8

 :הבאים במקרים המוצר על תחול לא זו חריותו. אהחלפת או/ו המעבדה אל המוצר ובלתן, ההתיקו בעבור תשלום לדרוש תשאיר תהיה

 חשיפה או ליקהה, דסדיר-בלתי חשמל ספקתש, אהמשתמ של הזנחה או רשלנות עקב לציוד נזק גרימת או שהיא סיבה מכל שבר 
 .עליון כוח או תאונה ,רשלנית הובלה ,זר חפץ חדירת ,כלשהו מנוזל המוצר ירטבותה ,חום למקור

 מספרו או המוצר שפרטי במידה אוו, ידנ על בכתב לכך הוסמך שלא אדם כל ידי על ,כלשהו תיקון או שינוי ,טיפול במוצר שבוצע במידה 
 .הוסרו או נמחקושונו,  הסידורי

 כמפורטן, היצר מהוראות החורגים ולחות חום בתנאי הצבתו עקב או במוצר סביר לא שימוש עקב שיגרמו עקיפים או ישירים נזקים 
 .למשתמש במדריך

 מגטר בכתב אישור ללא המכשיר של גרסה עדכון. 

  גטר ו/או הותקנו ע"י מתקין שלא הוסמך על ידה.התקנה לא נכונה של מוצרים משלימים אשר לא אושרו ע"י 

 ביצועם של הטיפולים התקופתיים בהתאם להוראת היצרן. נזקים ישירים ועקיפים שיגרמו עקב התחממות המכשיר הנובעת -אי
 מחסימת פתחי האוורור והמסננים בגוף המכשיר.

 מגומי או פלסטיקט, מבקלי עשוייםה וחלקים המוצר ציפוי או הצבעי, החיצונ הכיסוי על חלה אינה אחריותה. 
 .BenQת חבר ידי על לשימוש אושרו שלא חילוף-בחלקי או בחומרים השתמש והלקוח במידה תפקע אלו תנאים לפי גטר של אחריותה.  0

 למדיניותה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול פי-לע , גטר תחליט ,לקוי או פגום הוא זו אחריות במסגרת הנמצא מוצר כי לגטר יתברר אם. 19

 את המוצר או להחליף אותו, או חלקים ממנו.    לתקן באם      

 או נוספים ימים 90 של לתקופה לתיקון או/ו להחלפה אחראית תהא גטר ,ממנו יםחלק ר ו/אוהמוצ את תתקן או/ו תחליף גטר בו מקרה. ב11

 תקופת האחריות על פי המאוחר ובהתאם לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה. תום עד      

        48 תום לאחר להזמנה או/ו לרכישה ניתנים יהיו החילוף שחלקי מתחייבת אינה טר. גהחברה במעבדת לרכישה ניתנים חילוף . חלקי12

 .המוצר רכישת מיום חודשים      

    טרל. גבישרא מצויים שהם עוד וכל מגטר שנקנום למקרני והנוגע הקשור בכל גטר של היחידה אחריותה את מהווים זו אחריות נאי. ת11

 .לסחירותם או כלשהם מסוימים לייעוד או למטרה יתאים שהמוצר לכךת תחייבמ אינה      

  צד כלפי או/ו הלקוח כלפי אחראים מטעמה מי או/ו גטר יהיו לא מקרה בשום כי מובהר ,זאת בתעודה הכלולות ההתחייבויות למעט. 14

    או הכנסות אובדן או/ו זמן איבוד ,שיחזור הוצאותע, מיד או יישומים של מחיקה או אובדן לרבות, תוצאתי או קיףע לנזק כלשהו שלישי      

  לצורך מפעולות כתוצאה או תקינותו מאי כתוצאהר במוצ משימוש כתוצאה להיגרם עלולים אשרה בז וכיוצא במוניטין פגיעהם רווחי      

 שה.הרכי בחשבונית מפורטכ ,המוצר עבור הלקוח ששילם מחירל מוגבלת תהיה ישיר קלנז גטר אחריות ר.למוצ שרות מתן      


