תעודת אחריות
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ )להלן :בזק( אחראית כלפי הלקוח לפעילותו התקינה של הנתב )להלן:
המכשיר( למשך תקופה של  12חודשים מהמועד שהנתב בבעלותו )להלן :תקופת האחריות( ובהתאם לתנאים
המפורטים להלן:
תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין על ידי הלקוח המקבל .כדלקמן:
* דגם ומספר סריאלי של המכשיר.
* שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת הזהות של הלקוח  /שם חברה וח.פ.
תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא ומפורט לא תהא תקפה.
המכשיר שרוכש הלקוח הינו חדש או מחודש.
כיסוי  -בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח ,בכפוף לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו ,לתקינות
המכשיר באופן שיאפשר ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר.
האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים ,החלפת המכשיר ,תיקון המכשיר )בעצמה או באמצעות אחר מטעמה( או
השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה.
אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום מקסימאלי השווה למחיר ששילם הלקוח עבור המכשיר.
בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד
שלישי ,בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו.
במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו ,בזק תהיה רשאית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשים,
וכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש .מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה ,או סוג
אחר שהינו לפחות שווה ערך למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק.
תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות.
האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:
* במקרה של שמוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא כנהוג נכון ו/או סביר.
* במקרה של בצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק.
* במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקו ללקוח.
* במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מנפילה ו/או שבר במכשיר מכל סיבה שהיא ו/או סדקים ושריטות.
* במקרה של נזק עקב כוח עליון )שריפה ,ברק ,מים וכדומה(.
* במקרה של חדירת נוזלים ,סימני רטיבות ,קורוזיה וחשיפת המכשיר לתנאים סביבתיים בלתי נאותים )כגון חום,
קור ,לחות או אבק מוגבר(.
* תיקון או ניסיון תיקון של המכשיר שנעשה בידי מי שלא הורשה לכך על ידי בזק.
אחריות על פי תעודה זו אינה כוללת צבע ,פלסטיק וכדומה ,הניתנים לבליה טבעית כתוצאה משימוש שוטף.
החובה להביא את המכשיר התקול לחנות בזקסטור מוטלת על הלקוח.
על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.
המכשיר מחודש.
לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

פרטי המכשיר:
דגם:

מספר סריאלי:

פרטי הלקוח:
שם מלא  /שם חברה:

מספר ת.ז  /ח.פ:

