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 תעודת אחריות ביולד אקו לייט סיסטמס בע"מ
    שנים אחריות על כלל מוצרי התאורה של חברת ביולד 3תעודה זו מעניקה 

 .  במפעל ביולד תיקון המוצר יבוצע 

 ניתן למסור את המוצר לתיקון  

 9087000: קיבוץ צובה בכתובת

 02-6243490פקס:    02-9967001טלפון: 

 חובה לתאם מראש הגעה לחברה.  •

מתחייבת לתקן כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ללא תשלום,  ביולד 

לרבות החלפת המוצר או חלקים ממנו ככל שיידרש וזאת בתנאי שהקלקול לא נגרם כתוצאה  

 או שימוש לא ראוי במוצר.   ממעשה מכוון

 

 . , ככול שהלקוח ידרושבכתב שבו תפרט את מהות התיקוןתמסור לצרכן אישור ביולד  .3

תהא רשאית לדרוש    ביולד במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן,  .  4

 ר: תשלום בעד תיקון או החלפת המוצ

 . כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר לצרכן-

 . זדון או רשלנות על ידי הלקוח או צד שלישי -

 . חזוקתו שלא בהתאם להוראות השימוששימוש במוצר או ת-

 ביולד. תיקון או שינוי שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם כל -

        מתחייבת כי תחזיק מלאי של חלקי חילוף בתשלום עד תום תקופת האחריות ביולד-

 שים לב

ו/או שינוי כאמור ין להסיר או לשנות את תווית הזיהוי שעל המוצרים או חלקיהם, הסרה א-

א תווי ללמוצר עלולים למנוע את היכולת לזהות את המוצר אליו מתייחסת תעודת אחריות זו, 

זיהוי או מוצר שהוסרו חלקים ממנו / נראו סימנים של הסרה והרכבה מחדש של חלקים לא יהיה  

 . זכאי לאחריות

תעודת אחריות זו נועדה בין היתר לפרט את זכויות הצרכן על פי תקנות הגנת הצרכן )אחריות -

 הנ"ל. ן באמור בה לגרוע מזכויות הצרכן על פי האמור בתקנות ושירות מכירה, ובכל מקרה אי

לשם הקלת מתן השירות, בפניה לקבלת שירות, מומלץ  לצרף הוכחת קנייה )חשבונית -

 . למדבקת האחריות )כמפורט להלן( רכישה(

  שנים  3שים לב! חיובי החברה על פי האמור בתעודת אחריות זו הינם לתקופה מוגבלת של -

צוין אחרת בחשבונית. תעודת אחריות זו מבטלת כל  ת המוצר בפועל לצרכן אלא אםמיום מסיר

 . אחריות ערבויות קודמות או אחרות שנתנו, בכתב ואו בעל פה על ידי החברה או ספק אחר

 לקוח   

 מוצר 

 תאריך רכישה 

  מועד סיום האחריות
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