הסכם שירות למכונות כביסה ומוצרים לבנים!!                                                        file_0.png

file_1.wmf

                                          


מכונת כביסה, מייבש כביסה, תנורי אפיה, מדיח כלים, מזגן, כיריים חשמליים
1 .מועד תחילת השירות יהיה תוך 2 ימים מהיום בו נדרשה מעבדת השירות ליתן שירות למקבל
השירות - אם מען מחזיק המכשיר הוא במקום שקימת בו מעבדת שירות או במקום הנמצא
במרחק שאינו עולה על 50 ק״מ ממקום שבו קיימת מעבדת שירות .
2 .מועד תחילת השירות יהיה תוך 6 ימים )לגבי מזגן תוך 4 ימים( מהיום בו נדרשה מעבדת השירות
ליתן שירות למקבל השירות - אם מען מחזיק המכשיר הוא במקום שאין בו מעבדת שירות והמרחק
ממקום שבו קיימת מעבדת שירות עולה על 50 ק״מ.
ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין לעניין פיסקה זו.
השירות יסתיים לאחר ביצוע הטיפול וגם או תיקון גם או החלפת החלקים תוך 60 שעות עבודה
ממועד תחילת השירות )להלן - ״מועד סיום השירות״(.
לעניין סעיף זה - ״שעות עבודה״ - בימי ראשון עד חמישי בין השעות 00:17-00:08 ובימי שישי
וערבי חג בין השעות 00:12-00:08.
ה. כתב שירות זה הינו לתקופה המצוינת ברשימה, אך היא תבוטל עוד קודם למועד המצוין ברשימה בין היתר
במקרה ביטולה או פקיעתה של הפוליסה )להלן ״תקופת השירות״(.
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ו. השירות עפ״י כתב שירות זה מותנה בכך כי בתחילת תקופת השירות, המכשירים יהיו תקינים ויפעלו בצורה
נאותה.
ז. מובהר כי החלפים אשר יוחלפו, אם יוחלפו עלי די מעבדות השירות לא יהיו בהכרח מתוצרת היצרן, אך יהיו
תואמים וימלאו במלואם את כל הפונקציות בדומה לחלפים מקוריים.
ט. מובהר כי מעבדת השירות זכאית במקום לתקן או להחליף חלפים במכשיר, לספק למקבל השירות מכשיר
חליפי, גם מתוצרת שונה, אשר יהיה כשווי המכשיר המוחלף )ועוד מובהר - לא כשווי מכשיר חדש(, ובמקרה
של מחלוקת על השווי, הוא יקבע על ידי שמאי.
י. היה ומעבדת השירות תתבקש לבצע תיקון חוזר של מכשיר מבוטח תוך 6 חודשים ממועד התיקון הקודם,
והתיקון החוזר מקורו בגורם שגרם לתיקון הקודם או שהתיקון החוזר מתייחס לחלקים או לעבודה שבוצעו
בתיקון הקודם, תשא מעבדת השירות במלוא עלות התיקון. מעבדת השירות לא תחייב את מקבל השירות
בתשלומים עבור חלקים כלשהם, אם הם הוחלפו בתיקון הקודם, או עבור סכום השתתפות כלשהוא.
לא כולל בשירות!!1
מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים
1 .מנוע למכשיר שגילו עולה על 7 שנים.
2 .חלקי זכוכית.
3 .חלקי פלסטיק.
4 .חלקי פח ו/או תוף וצירים.
5 .חלקי גומי, לרבות צינורות וגומיות אטימה.
6 .נורות למיניהן.
7 .עבודות פחחות, צבע, אטימה וציפוי, המתייחסות למעטים החיצוניים והפנימיים של המכשירים, לרבות
דוודים לסוגיהם, וכן חלקים הקשורים בהתקנת המכשיר)לרבות צינורות פליטה וחיבורי מים(.
8 .נזק שנגרם ממכרסמים

