תקנון אחריות
 .1כללי:
תקנון זה נועד להסדיר את תנאי האחריות על כלל המכשירים החשמליים ,הנטענים וכלי הבנזין
מתוצרת הנטר המשווקים בבלעדיות בישראל ע"י סמיט טולס הנטר בע"מ
למען הסר ספק הזכאות קבלת האחריות היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון האחריות
המפורטים להלן
 .2הגדרות:
 " 2.1סמיט טולס הנטר" " -החברה"  ,שכתובתה  -אזור תעשיה מבוא כרמל
" 2.2המוצר" – כלי עבודה חשמליים ,כלי עבודה נטענים וכלי בנזין מתוצרת "האנטר"
המשווקים בבלעדיות בישראל ע"י סמיט טולס הנטר בע"מ.
" 2.3צרכן" ו/או "לקוח" – כל אדם הרוכש את המוצר בחנויות המורשות ו/או אצל המשווקים
המורשים ובתנאי שאינו לקוח קמעונאי של "החברה".
" 2.4משווק מורשה/חנות מורשה" – קמעונאי שאושר כמשווק של החברה ע"י החברה.
" 2.5אחריות בסיסית"  -הזכות להתקשרות בחוזה שירות לשנה עם "החברה" בהתאם
להוראות ולתנאי תקנון זה" .אחריות בסיסית" ניתנת למימוש בכפוף להצגת תעודת
אחריות של המוצר שמולאה במלואה בצרוף חשבונית קניה .אחריות זו כוחה יפה אך ורק
למוצרים המגיעים עם תעודת אחריות ואו לכלים שנכללים באחת מהקבוצות הבאות:
"כלי עבודה חשמליים" ו/או "כלי בנזין" ו/או "כלים נטענים" .בתעודה יפורטו ,בנוסף
לפרטי החברה ,גם פרטיו המלאים של היצרן/יבואן :שמו ,כתובתו ,מספר זהות או
מספר התאגיד ,שמו המסחרי ,טלפון ,פקס וכל פרט הנחוץ לצרכן לשם קבלת
השירות ,וכן כתובות ומספרי טלפון של תחנות השירות .בנוסף יפורטו שם המוצר,
מספרו הסידורי ,שם הדגם ושנת הייצור.

" 2.6אחריות מורחבת"  -הזכות להתקשרות בחוזה אחריות ושירות לשנה נוספת (סה"כ 24
חודשים מיום הקניה) בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה .הטבה זאת ניתנת למימוש תוך
 30ימים מרגע הרכישה ע"י מילוי תעודת אחריות באתר החברה באינטרנט
אחריות זו כוחה יפה אך ורק למוצרים המגיעים עם תעודת אחריות ואו לכלים
שנכללים באחת מהקבוצות הבאות" :כלי עבודה חשמליים" ו/או "כלי בנזין" ו/או
"כלים נטענים".
 .3מהות האחריות:
" 3.1אחריות בסיסית" – כל הרוכש מוצר חשמלי ו/או נטען ו/או כלי בנזין של המותג יהיה
זכאי לאחריות על המוצר לתקופה של  12חודשים מיום הרכישה על ידי "החברה".
"אחריות בסיסית" ניתנת למימוש בכפוף להצגת תעודת אחריות שמולאה במלואה בצרוף
חשבונית קניה.
" 3.2אחריות מורחבת"  -ניתן להרחיב את תקופת האחריות לשנה נוספת ללא עלות ע"י
הזנת פרטי הקניה באתר האינטרנט של "החברה" בתוך  30ימים מיום הרכישה .בצירוף
צילום חשבונית קניה ובהתאם לכל הדרישות המפורטות מטה בסעיף .7
 .4מחויבות "החברה":
 4.1לתקן כל קלקול וכל פגם במוצר ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 4.2לתקן את המוצר תוך עשרה ימים מיום מסירתו אצל המשווק המורשה ממנו נרכש הכלי.
 4.3לבדוק תקינות המוצר על פי בקשת "הלקוח" גם אם אינו טעון תיקון פעם
אחת בתקופת האחריות.
 4.4האחריות איננה כוללת החלפה של מוצר אלא רק תיקונו .החברה רשאית לפי שיקול
דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה ,בין אם חדש ובין אם מחודש.

 4.5החברה רשאית לדרוש תמורה על תיקון המוצר לפי דרישת הצרכן ,אם הוכיחה ,לפני
ביצוע התיקון ,כי הקלקול נגרם כתוצאה מכוח עליון במועד המאוחר למסירת המוצר ,או
הצרכן פעל בזדון או ברשלנות (לרבות שימוש בניגוד להוראות שימוש סבירות בנסיבות
העניין) ,או התיקון נעשה בידי מי שאינו מורשה ע"י היצרן/יבואן שלא בגלל הפרת חיובי
החברה עפ"י תקנות הגנת הצרכן.
 4.6למוצר שמחירו עולה על  ₪ 300ושהתקלקל ,החברה תספק ,לפי דרישת צרכן ,חלקי
חילוף לתיקונו ובתשלום לשנה נוספת שאחרי תום תקופת האחריות ,הן הבסיסית והן
המורחבת.
 4.7לחברה תחנות איסוף בערים שונות כמפורט באתר החברה ,ובכל מקרה ניתן להביא את
המוצר הדרוש תיקון לחנות ממנו נרכש.
 .5האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 5.1הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הרשום בחוברת הוראות השימוש המצורפת
למוצר  ,תחזוקה לקויה ,שימוש בלתי סביר ,שבר ,שריטה ,קילופי צבע ,או שנגרם על ידי
כוח עליון.
 5.2הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת החשמל או אי תקינות השקע.
 5.3המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 5.4הקלקול נגרם עקב טלטול לא סביר של המוצר.
 5.5הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה ,שליחיה או נותן שירות
אחר מטעמה.
 5.6במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 5.7במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

 .6פרשנות:
 6.1תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 6.2בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .7תנאי הרחבת האחרית ל 24-חודשים (אחריות מורחבת) על המוצר:
הזכאות לקבלת הרחבת האחריות מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:
 7.1מילוי תעודת האחריות דרך אתר האינטרנט תתבצע תוך  30יום מיום הרכישה .לשם
קיום התנאי האמור יהיה באחריות הצרכן ו\או לקוח לשלוח חשבונית שתכלול את תאריך
הרכישה בתוך פרק הזמן של  30יום מהרכישה .באחריות הלקוח לבצע ולוודא את קבלת
הרחבת האחריות מול שרות החברה בהשארת הודעה באתר:
https://smithtools.co.il/#page6
ו/או בשליחת הודעה למיילinfo@smithtools.co.il :
 7.2מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח
עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף  3.2לעיל.
 7.3הלקוח המממש את ההטבה אינו לקוח קמעונאי.
 7.4הלקוח המממש את ההטבה רכש את המוצר ממשווק מורשה ו/או חנות מורשית של
"החברה".
 7.5לקוח ו/או צרכן שהחליף  ,שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את
הרחבת האחריות.

 .8שונות:
 8.1לא ניתן להמיר או לשנות את הרחבת האחריות בכל אופן וצורה שהם ,אין אפשרות לקבל
זיכוי או החזר בגין הרחבת האחריות!
 8.2ההטבה לגבי הרחבת אחריות תהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו
בתקנון זה.
 8.3אין החברה אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין המוצר.
 8.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה ,ו\או לקצרה ו\או להאריכה,
להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע ,או לנקוט בכל פעולה אחרת
שתמצא לנכון ,ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם
המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
 8.5את פירוט המוצרים עליהם ניתן לקבל אחריות בסיסית ואחריות מורחבת ניתן לברר עם
החברה

