כתב אחריות למוצרים
שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________
בין
_____________ ,ת.ז/.ח.פ____________ .
מרח' _____________________________
(להלן" :המוכר")

מצד אחד

לבין
_____________ ,ת.ז_______________ .
מרח' ____________________________
(להלן" :הקונה")

מצד שני

הואיל

והמוכר מכר לקונה ביום _____ את המוצרים (להלן" :המוצרים") המפורטים
בנספח א' לכתב אחריות זה;

והואיל

והוסכם בין הצדדים לכתב אחריות זה כי המוכר יהא אחראי כלפי הקונה לטיב
ותקינות המוצרים ,בכפוף ובהתאם לאמור בכתב אחריות זה;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
א .המבוא והנספח לכתב אחריות זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר
תנאיו.
ב .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי כתב
אחריות זה לפיהן.
 .2היקף האחריות
א .המוכר מצהיר ומתחייב כי הינו אחראי לכך שהמוצרים יהיו נקיים מפגמים
בעבודת ייצורם או בחומרי הייצור לתקופה של _____ חודשים החל ממועד
אספקת המוצרים לקונה (להלן" :תקופת האחריות") ,וזאת בכפוף לאמור בכתב
אחריות זה.
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ב .המוכר מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 )1כי יתקן או יחליף ,לפי שיקול דעת המוכר ולפי הצורך ,את המוצרים או
חלקם אשר אינם מתפקדים כראוי עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור
או מחומרים לקויים ששימשו בייצור המוצרים ,וזאת על חשבונו.
 )2כי יספק לקונה את כל חלקי החילוף שיידרשו לצורך ביצוע התיקונים
ו/או ההחלפות כאמור לעיל.
 )3כי החלפים שיסופקו על ידו לקונה יהיו חדשים ותקינים.
ג .מוסכם בזאת כי חלקים שיוצאו מהמוצרים עקב החלפתם יישארו בידי המוכר
ויהיו רכושו הבלעדי.
ד .התיקונים וההחלפות המפורטות לעיל יבוצעו על ידי המוכר במשך תקופת
האחריות בלבד.
ה .מובהר בזאת כי אין האחריות על פי כתב אחריות זה כוללת עניינים שלא פורטו
בו במפורש.
 .3המוכר מתחייב להיענות לדרישת הקונה לתיקון המוצרים תוך _____ ימים מיום קבלת
הדרישה על ידי המוכר.
 .4תיקון המוצרים יתבצע באתר בו מותקנים ו/או מצויים המוצרים ,אלא אם הוסכם
אחרת על ידי הצדדים בכתב ומראש.
 .5האחריות לא תחול במקרים בהם הפגם או הקלקול במוצרים נובע מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
א .המוצרים תופעלו ו/או טופלו ו/או השתמשו בהם שלא על פי הוראות יצרן
המוצרים ו/או המוכר ,או על ידי אנשים שלא הוסמכו לטפל ו/או לתפעל ו/או
להשתמש במוצרים ,או תופעלו המוצרים בתנאי סביבה שאינם בהתאם למקובל.
ב .הפגם במוצרים נוצר עקב גורמים חיצוניים למוצרים או מחיבור המוצרים
לפריטים שלא אושרו לחיבור על ידי יצרן המוצרים ו/או המוכר.
ג .הקונה החליף לבדו ללא אישור המוכר חלקים במוצרים ו/או ניסה לתקנם ללא
אישור המוכר.
ד .נגרם נזק למוצרים כתוצאה מגורם חיצוני ,לרבות תאונה ,שריפה ,הצפה ,פגיעת
ברק ,תקלות ברשת החשמל ,הובלה ו/או תקלות במערכת מיזוג האוויר.
 .6בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  5לעיל ,ישא הקונה בתשלום כל הוצאות
החומרים ,החלפים ,שעות העבודה והנסיעות שנגרמו למוכר עקב קריאת הקונה.
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 .7תוקף כתב אחריות זה יתבטל עם העברת המוצרים לידי צד שלישי כלשהו או עם העברת
המוצרים לאתר חדש ללא אישור המוכר מראש ובכתב ,אולם המוכר לא ימנע אישורו זה
אלא מטעמים סבירים ומנומקים.
 .8בכל מקרה המוכר לא יהא חייב בפיצוי הקונה על נזקים ו/או הפסדים ו/או מניעת רווחים
ו/או מניעת שימוש.
 .9המוכר מתחייב כי יכרות עם הקונה הסכם לאחזקה ושירות לגבי המוצרים בתקופה
שלאחר תום תקופת האחריות ,בתנאים ובמחירים סבירים.
 .11המוכר מתחייב כי בכל עת יהיו ברשותו חלקי חילוף למוצרים שיאפשרו המשך תפעולם
במשך תקופה של לפחות _____ שנים ממועד הספקת המוצרים לקונה.
 .11כללי
א .כל שינוי או תוספת לכתב אחריות זה יהיו בתוקף רק אם נעשה בכתב ובחתימת
הצדדים.
ב .כתב אחריות זה מבטל כל הסכמים ,מצגים ,התחייבויות והבנות קודמים שנעשו
בין הצדדים בכל הנוגע לעניינים המנויים בו ,בין בעל פה ובין בכתב ,והוא בא
במקום כל הסכמים ,מצגים ,התחייבויות והבנות אלה.
 .11הודעות
הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים כמפורט במבוא לכתב אחריות זה בדואר רשום,
תחשב כאילו הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך  3ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית
דואר בישראל ואם נמסרה ביד ,בעת מסירתה ,ואם שוגרה בפקס ,תוך  24שעות ממועד
שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_______________
המוכר

ר\43\11\3

________________
הקונה
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