כתב א ח ר י ו ת
אלבה פתרונות טכנולוגיי מתקדמי בע"מ מברכת אתכ ע רכישת המכונה החדשה.
מחלקת השירות של אלבה ,המונה כ  30עובדי ,תפעל ככל שביכולתה על מנת לסייע לכ בהתקנת המכונה ,קליטתה והפעלתה בצורה
היעילה ביותר תו ניצול מקסימלי של עבודת המכונה לאור תקופת האחריות ,ובתנאי הקבועי בכתב אחריות זה.
כמו כ אנו נדרי את מפעילי המכונה בביצוע טיפולי שוטפי ונעמוד לשירותכ לצור מת עזרה נוספת ,בכפו! לתנאי כתב אחריות
זה ,בכל עת שתידרש.
לנוחיותכ להל מספרי הטלפו והפקס של מחלקת השירות:
טלפו 099720202 :
www.elbe.co.il

פקס099720203 :
e-mail: service@elbe.co.il

על מנת לאפשר לנו לתת את השירות על הצד הטוב ביותר ,נא שילחו קריאת שירות ע פירוט הבעיה בכל מקרה של תקלה.
אנו מאמיני כי המכונה אשר רכשת מאיתנו תענה על כל ציפיותיכ ,וא! יותר.
תנאי האחריות
.1

האחריות בהתא לכתב אחריות זה תקפה ל   12חודשי ממועד אספקת המכונה לרוכש )להל  "תקופת האחריות"(.

.2

האחריות כוללת את רכיבי וחלקי מכונה תוצרת __________________________ דג ____________________________
אשר סיפקה אלבה פתרונות טכנולוגיי מתקדמי בע"מ )להל  "אלבה"( לרוכש המחזיק בתעודת אחריות זו )להל  "המכונה"
ו"הרוכש" בהתאמה( ,למעט חלקי מתכלי.
לעניי סעי! זה "חלקי מתכלי" משמעות ,בי היתר ,חלקי אופטיקה שוני ,דיזות ,חלקי ראש חיתו ,פילטרי ,שמני ,מגבי,
נורות ,נתיכי וכל חלק ו/או רכיב במכונה אשר מעצ טיבעו נוטה להתבלות ו/או להפסיק לפעול לאחר זמ קצר.
למע הסר ספק  האחריות מתייחסת לתיקו ו/או החלפת חלקי ורכיבי מקוריי אשר יוצרו או הורכבו ע"י יצר המכונה וסופקו
לרוכש על ידי אלבה .כל חלק ו/או רכיב אשר נרכש בנפרד על ידי הרוכש שלא דר" אלבה ,בי א הותק כחלק מ המכונה ובי א הינו
חלק או רכיב נלווה ,אינו כלול במסגרת אחריות זו.

.3

במהל תקופת האחריות לא תגבה אלבה תשלו כלשהו עבור תיקו או החלפת רכיב או חלק במכונה אשר נכלל במסגרת האחריות
כאמור בסעי!  2לעיל.

.4

ביצוע שירותי האחזקה השוטפי הנדרשי על פי הוראות יצר המכונה ,הינו באחריותו הבלעדית של רוכש המכונה ,ויבוצעו על ידי
הרוכש ועל חשבונו ,לרבות חלקי מתכלי כאמור בסעי! 2לעיל.

.5

השרות על פי כתב אחריות זה ינת במפעל הרוכש בלבד ,על פי הכתובת המצויינת בכותרת הסכ הרכישה אשר נחת בי אלבה לבי
הרוכש.

.6

הזמי הרוכש פריט ו/או רכיב ו/או חלק כלשהו המהווה חלק מ המכונה ו/או מחובר אליה ,לא תהיה אלבה אחראית בגי כל טענה של
היעדר התאמה מכל סוג ,לרבות טענה של הרוכש בגי אי התאמה למכונה ו/או לצרכי הרוכש.

.7

השרות על פי כתב אחריות זה ינת בזמני כדלקמ :
.7.1

במקרה של תקלה אשר משביתה לחלוטי את עבודת המכונה  ,מסיבה טכנית או בטיחותית ,יגיע מי מטע אלבה למפעל
הרוכש לבדיקת התקלה ותחילת ביצוע התיקו  ,וזאת בתו יו עבודה ממועד קבלת קריאת השרות באלבה ,ובכפו! לכ
שהקריאה התקבלה ביו עבודה בי השעות  08:00ל  ) 17:00להל  "שעות העבודה"( .קריאה אשר התקבלה שלא בשעות
העבודה תחשב לעניי סעי! זה כאילו התקבלה בבוקר יו העבודה הבא.
"יו עבודה" לעניי סעי! זה משמעו  ימי א'  ה' שאינ ימי חג או שבתו או ערבי חג ,וכ אינ ערבי חג או חג בחו"ל,
במידה ונדרש יבוא חלקי לצור ביצוע התיקו .

.7.2

ע סיו ביצוע התיקוני הנדרשי ,יבדוק מי מטע הרוכש את תקינות פעולת המכונה ,וחתימתו על טופס גמר טיפול
תהווה אישור לסיו הטיפול ותקינות פעולת המכונה.

.8

אלבה תחליט ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,הא לתק רכיב/חלק כלשהו במכונה או להחליפו באחר .החלפי שיסופקו על ידי
אלבה ,במידה ותחליט אלבה על החלפת חלק/רכיב ,יהיו זהי לחלק/רכיב שהוחל! וסופק על ידי אותו יצר  .כל חלק או רכיב אשר
יוחל! במכונה במסגרת האחריות יהיה רכושה הבלעדי של אלבה.

סייגי וחריגי
.9

.10

אלבה תהיה פטורה ממת אחריות ו/או שירות כלשהו ,בי בתשלו ובי ללא תשלו ,בכל אחד מ המקרי הבאי:
.9.1

בכל מקרה של טיפול ו/או תיקו המכונה ו/או איזה מחלקיה /רכיביה ע"י גור שאינו מטע אלבה.

.9.2

בכל מקרה של שימוש ו/או טיפול ו/או הפעלת ו/או תחזוקת המכונה שלא בהתא להוראות אלבה ו/או יצר המכונה.

.9.3

במקרה של היווצרות חלודה ,אב או משקעי במכונה עקב תנאי לחות או תנאי סביבתיי אחרי במקו בו הוצבה
המכונה על ידי הרוכש .האמור בס"ק זה בא להוסי! על האמור בס"ק  9.2לעיל ,ואי בו כדי לגרוע מ האמור בו.

.9.4

קלקול ו/או שבר ו/או פג כתוצאה מהתנגשות ) (IMPACTחיצונית במכונה או נפילת גו! כלשהו על המכונה.

.9.5

כל קלקול ו/או שבר ו/או פג בגי התנגשות בי חלקי המכונה ,הנובעת מהפעלת המכונה בניגוד להוראות היצר ו/או הוראות
אלבה.

.9.6

כל שבר ו/או קלקול ו/או פג אשר נגר בזדו או ע"י מעשה או מחדל רשלניי של צד ג' כלשהו ,לרבות הרוכש ועובדיו.

.9.7

כל קלקול ו/או שבר ו/או פג אשר נובע באופ ישיר ו/או עקי! מהעברת המכונה למיקו שונה מ המקו בו הותקנה על ידי
אלבה ,שלא על ידי עובדי אלבה ו/או שלא על פי הוראות אלבה.

.9.8

כל קלקול ו/או שבר ו/או פג הנובע באופ ישיר או עקי! מכח עליו  ,לרבות א לא רק :סופה ,רעידת אדמה ,נזקי אש ,נזקי
מי ,התפוצצות מכל סוג שהוא ,נזקי טבע ,מלחמה ,מעשי איבה ,מכת ברק ,או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש רגיל.

.9.9

כל קלקול ו/או שבר ו/או פג הנובעי באופ ישיר או עקי! מהתמוטטות מבנה מכל סיבה שהיא ,ומפעולות טיסה ,לרבות
חלקי או חפצי אשר נשרו או נפלו במהל טיסה.

.9.10

כל קלקול ו/או שבר ו/או פג הנובע מתקלה ברשת החשמל ,לרבות קצר ,עומס חשמלי ,מתח גבוה וכל תקלה אחרת ו/או
נוספת ברשת החשמל של המפעל ו/או רשת החשמל הציבורית.

אלבה תהא אחראית א ורק לנזקי ישירי שייגרמו למכונה ו/או לחלקיה ,ובכפו! לתנאי תעודת אחריות זו.
.10.1

למע הסר ספק ,אלבה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגר למחזיק כתב אחריות זה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מקיו או
אי קיו כתב אחריות זה ,מכל סיבה ,למעט אחריות א ורק לתיקוני נדרשי בגי נזקי ישירי שייגרמו למכונה ו/או
לחלקי/רכיבי כמוגדר לעיל כתוצאה מקיו או אי קיו כתב אחריות זה ,מכל סיבה.

.10.2

בשו מקרה לא תהא אלבה ,או מי מטעמה ,אחראית לנזקי תוצאתיי כלשה ובכלל זאת ,א בלא לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,מניעת רווח או חסרונות או פיצויי או תביעות כלשה כנגד הרוכש מצד שלישי כלשהו א! א ניתנה לאלבה הודעה
בדבר אפשרות לנזקי ,הפסדי או תביעות כאמור.

.10.3

תיקנה או החליפה אלבה ו/או מי מטעמה את החלקי/רכיבי שתיקונ /החלפת נדרשו על פי שיקול דעתה ,תחשב כמי
שעמדה בתנאי כתב אחריות זה ,והרוכש לא יהא זכאי לתרופות אחרות כלשה על פי די .

.11

האחריות אינה כוללת בלאי טבעי של המכונה ו/או חלקיה ו/או רכיביה.

.12

אלבה לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מאי אספקת חלפי או חלקי על ידי יצר /ית המכונה מסיבה שאינה תלויה באלבה.

.13

אי אלבה מחוייבת במת שירות על פי כתב אחריות זה לרוכש אשר לא ישל את מלוא הסכומי אות התחייב לשל לאלבה עבור
רכישת המכונה.

.14

סמכות השיפוט
בכל מחלוקת שתתגלה בקשר ע כתב אחריות זה ,יהא מוסמ לדו א ורק בית המשפט המוסמ עניינית לדו במחלוקת במחוז תל
אביב  יפו.

לשירותכם בכל עת,

אלבה פתרונות טכנולוגיי מתקדמי בע"מ

