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.6

אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים ,השכרה ,תחרויות ספורט ,גרירת
משאות ,שליחויות או כל שימוש אחר מלבד שימוש רגיל של המשתמש בדרך
מקובלת כצרכן פרטי.

.7

האופניים/אופניים חשמליים/קורקינט נועדו לרוכב אחד בלבד )עד  100ק“ג(
אסור להרכיב אדם נוסף או התקן למשאות או נשיאת משא העולה על  15ק“ג.
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 .10מוסכם במפורש שהיבואן לא יישא בשום אחריות כלפי צד ג‘.
הקונה ידאג לכל כסוי ביטוחי הנדרש או הצפוי משימוש או אי שימוש
באופניים /אופניים חשמליים /קורקינט.
.11

511679490
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09-9508158
**1

09-9508137

.12

היצרן/יבואן אינו אחראי לנזקים משניים או תוצאתיים אשר יגרמו כתוצאה
משימוש או אי שימוש באופניים/אופניים חשמליים/קורקינט לרבות חלקים הנלווים
מטענים סוללות וכד‘ .על הקונה לדאוג לביטוחים מתאימים אשר יכסו כל אירוע
מכל סוג ומכל מין.
**2
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.13
.14

על הרוכש לרשום את האופניים/אופניים חשמליים/קוריקנט אצל היבואן
וזאת באמצעות משלוח ספח התעודה בדואר רשום.
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2

09-9508158
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:
.17

הצרכן מצהיר בזה כי ידוע לו כי האופניים/אופניים חשמליים/קורקינט אינם מיועדים
לשימוש ע“י בני אדם )כולל ילדים( שיש להם מגבלות העשויות למנוע מהם רכיבה על
אופניים/אופניים חשמליים/קורקינט או שאין להם נסיון וידע בנסיעה על כלי תחבורה
אלה או סובלים ממחלה או פגם העשוי לפגוע באפשרות של תפעול ורכיבה על כלי
תחבורה אלה.
294

.19
.20

הכלי

.21

**3

.22

הקונה מודע לכך כי תיקון אופניים החשמליים ,קורקינטים או כלי רכב חשמלי אחר
המשווק על-ידי החברה יעשה אך ורק במעבדת היבואן ברמת גן ובתל אביב ,ושינוע
האופניים החשמליים למעבדה או ממנה יחולו על הקונה בלבד.

.23

מועדי השירות והתיקון :תיקון המוצר יעשה תוך  10ימי עבודה .כפוף ליתר סעיפי
האחריות וההחרגות .במידה ויתברר כי השירות מצריך הזמנת חלק מיוחד מחו“ל
שאיננו מצוי זמנית במחסני היבואן ,יוערך מועד התיקון ל 21-ימי עבודה .היה והוחלף
חלק חשמלי במוצר ,האחריות לגבי החלק המוחלף תהיה תקפה רק לתקופה של תום
 12החודשים של תעודת האחריות.

.24

הקונה מאשר כי מסר לחברה בעת מתן מוצר לשירות ,אמצעי תקשורת אלקטרונים
שבהם ניתן לתקשר עימו ומסכים כי הודעה שתמסר אליו ,יראה אותה מעת משלוחה
ע“י החברה.

.25

במידה והקונה לא התייצב לקחת את המוצר לאחר תיקונו בהתאם לסעיף האחריות,
תוכל החברה לאחסן את המוצר במחסניה תמורת  50ש“ח ליום.
**4

 .26במידה ונדרש תשלום מהלקוח שלא במסגרת האחריות ולא שילם הלקוח את התמורה
המבוקשת ,זכות עכבון בידי החברה עד לתשלום החוב ולא יאוחר מ 30-יום בו יאוחסן
הכלי כאמור לעיל .לאחר  30יום ,תוכל החברה למכור את המוצר ככלי משומש לכל
המרבה במחיר על מנת להפרע מהחוב של הלקוח.
27

כל החלפת צמיג שאינו תואם למקורי כגון :צמיג גומי מלא או צמיג ללא אוויר ,מזיקה
באופן משמעותי למוצר ושינוי שכזה ,בכל עת ,מבטל לחלוטין את כתב האחריות
לאלתר .הלקוח מצהיר כי במידה ושינה/החליף צמיג מהסוג שצויין בסעיף זה ,עליו
לדווח על-כך לחברה.

.28

294
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.29

:
.30

הלקוח מתחייב להביא את האופניים לבדיקה אצל היבואן בתום  6חודשים מיום
הרכישה .קורקינטים יש להביא לחיזוקים ולבדיקה תקופתית כל חודשיים )בכפוף
למידת השימוש(.

.31
.32

12

רוכשי קורקינט ,שימו לב
.1

כל שינוי תוכנתי שלא על-ידי מעבדה מוסמכת של היבואן,
מסירה מיידית את האחריות לכל הקורקינט .ולכל הקונה
והרוכש קורקינט לא תהיה שום טענה מכל סוג ומכל מין
לאחר ביצוע שינוי זה.

.2

האחריות על המוצר כנגד פגם בייצור תקפה ל 12 -חודשים.

.3

כל החלפת צמיג שתעשה ע“י רוכש הקורקינט שאינו תואם לצמיג
המקורי ,כגון :צמיג גומי מלא או צמיג ללא אוויר ,מזיקה לקורקינט
ומבטלת את כתב האחריות לאלתר.

.4

הסוללה ,המטען וחלקים שקנה הקונה בנפרד ,מכוסים
באחריות לתקופה של שישה חודשים מיום הרכישה.
**5

אני מאשר בזה כי קראתי היטב והבנתי את ההסכם ותעודת האחריות ומסכים כי
כל היחסים הנובעים מקנייה זו כפופים ומוסכמים לאמור בהסכם המכר-תעודת
אחריות .אני מתחייב לא לדרוש כל דרישה שאינה כלולה בהסכם  -תעודת מכר
וכן אני מודע לכך כי עליי לבצע את הביטוחים המתאימים והסעד היחידי הוא
תיקון כל פגם בהתאם לתעודת האחריות ואני אחראי כלפי כל אדם ,צד ג‘ וכל נזק
שיגרום או ייגרם ,הקשור בשימוש או אי שימוש של האופניים/אופניים החשמליים/
קורקינט נשוא הקנייה .אני מאשר שבדקתי את האופניים /אופניים חשמליים/
קרוקינט נשוא הקנייה ומצאתי אותם מתאימים לדרישותיי .ידוע לי כי לא ניתן
להחזיר אופניים/אופניים חשמליים /קורקינט לאחר הקנייה והסעד היחידי שאני
זכאי לו תיקון בהתאם לתעודת האחריות .מצ“ב העתק חשבונית קנייה.
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_____________________

