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הערות כלליות: 
5.  האחריות למערכת ישיבה שנמכרה מתצוגה הינה 

למנגנונים המכניים בלבד. 

6.  האחריות אינה חלה על שבר פנימי/חיצוני כלשהוא,  קרע, 
שריטה, מכה בריפוד או בחלקים החיצוניים שלא קשורים 

למנגנון ושאינם מוגדרים כפגם בייצור.

7.  החברה אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי 
      כתוצאה משימוש במוצר.

8.  יובהר בזאת כי נוחות איננה במסגרת האחריות. 

תקפה ואינה  בלבד  ביתי  לשימוש  תקפה  האחריות   .9 
      במקרה של שימוש מסחרי או מוסדי. 

10.  שירות תיקונים  - בתום השנה הראשונה לרכישה, במידה 
ונדרש ביקור טכנאי שירות בבית הלקוח, הלקוח יחוייב 

בעלות הביקור ע"פ מחירון החברה. 
במידה ויש צורך בחלפים לתיקון התקלה )למעט אם התקלה 
במנגנון המתכתי המכני( הלקוח יחוייב בעלות החלפים 

והעבודה אם נדרשת.
באם יחייב התיקון את הובלת מערכת ישיבה למפעל, 
ישא הלקוח בעלות ההובלה והמנוף )אם יידרש( ע"פ 

מחירון החברה. 

11. האחריות אינה חלה במקרה ונגרם נזק או בלאי כתוצאה
משימוש בחומרים או באמצעי ניקוי שאינם מתאימים, 

ככלל הוראות הניקוי הינן ניקוי במטלית לחה בלבד. 

12. אין לחשוף את העורות/בדים לשמש ישירה. עורות/
בדים חשופים לשמש לא יכללו באחריות, ודהייתם לא 

תחשב כפגם ביצור.

 13. אין לשבת על הידיות ו/או על גב מערכת ישיבה כמו כן
       אין לגרור את המוצר על הרצפה.

תקופת האחריות
תקופת האחריות הינה לתקופה של  12 חודשים )שנה(  מיום 
האספקה ולשימוש פרטי, ביתי ואישי בתנאי ישיבה רגילים.

אחריות לביצוע תיקונים ואופן ביצועם:
1.    החברה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה 
במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף במידה ויידרש, 
את המוצר או כל חלק ממנו ללא תמורה,  הוכיחה החברה 
כי מקור הקלקול בנזק מכוון תהיה פטורה מחיוביה עפ”י 

סעיף זה.
2.    החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב 
בו היה טרם הקלקול, במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך 
התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים 

ומקוריים.
3.    החברה מתחייבת כי במידה ולא תקיים את האמור בסעיף   
2 לעיל תספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות 
דומים ושווי ערך או תשיב לצרכן את התמורה ששילם 

בעד המוצר לפי בחירת החברה.
תנאים לגביית תשלום בתקופת האחריות:

4.  הוכיחה החברה טרם התיקון כי הקלקול במוצר נגרם 
מאחת הסיבות שלהלן, תהא רשאית לדרוש תשלום בעד 

התיקון, הובלתו או החלפתו:
א. כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
ב.  זדון או רשלנות של הצרכן לרבות כתוצאה משימוש  
לא נכון ו/או לא סביר במוצר, לרבות שימוש בניגוד 

להוראות ההפעלה והשימוש.
לכך ע"י  ג.   תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך
 החברה, ובנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות 

החברה.

תעודת אחריות
ספות וכורסאות נאפו

There is always tomorrow


