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  תעודת אחריות 

 

  _____________________  שם החנות:  BISSELL ___שואב אבק   סוג המוצר:

  _____________________  שם הלקוח: ___________________  דגם:

  _____________________  כתובת:   ___________________  מס' סידורי:

  _____________________  טלפון:  ___________________  תאריך רכישה:

  
אחראית , מודיעין, 8להללן "המילטון" מרחוב האופה  ,חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

  :ובכפוף לתנאים כדלקמן ה המצוינתתקופהשפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך  לתקינות המוצר

, מיום האספקה חודשים 24לתקופה של  מוצרהתקינות בזאת אחריות ל  המילטון מעניקה  1.
  האחריות אינה כוללת את האביזרים הנלווים של המוצר, וכן את חלקיו המתכלים.

 12ריות של לסוללה הנטענת אח .חודשים נוספים 36פת של אחריות נוסמוענקת  למנוע בלבד 
    חודשים מיום האספקה.

מהלך תקופת האחריות, מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר ב . המילטון2 
ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. 

המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר בתחנות השירות של  יתבצעאמור לעיל השירות ה
  ו.ועל חשבונ השירות תבוצע ע"י הלקוח . הובלת המוצר לתחנתהאינטרנט של החברה

לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו  רשאית חברת המילטוןלעיל, תהיה  2על אף האמור בסעיף . 3
  :הסיבות הבאותמ במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחתאו להחזרתו ללא תיקון, או החלפתו, 

 .כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח - 
 .שימוש במוצר בניגוד להוראות השימושזדון או רשלנות של הלקוח, לרבות   -
 חברת המילטון. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם  -
  .ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן -
  אספקת חשמל לא סדירה. -
 שבר במוצר או באחד מאביזריו. -

יח, כי מקור הקלקול בנזק  לעיל, אם תוכ 2תהא פטורה מקיום האמור בסעיף  חברת המילטוןבנוסף, 
 .מכוון שגרם הלקוח

תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא . 4
 .החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו

קים מהיום בו נמסר המוצר ימי עס 10מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום  . חברת המילטון5
 .לתחנת שירות

חלקי חילוף למוצר למשך  המילטוןלאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת . 6
  מעבר לשנת האחריות הראשונה::התקופות הבאות

 .שנים 6לתנורי מיקרוגל:  -
 אחת. :₪ שנה 300למוצרים שמחירם עולה על  -
אחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות תמסור ללקוח, ל . חברת המילטון7

 .התיקון וחלקים שהוחלפו
למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל  חברת המילטוןאחריותה של .  8

במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או  מתחייבת לתת אין חברת המילטוןדין. למען הסר ספק, 
 .וש במוצר והפעלתוהסברים לגבי השימ

או   ע"פ תעודת אחריות זו בעצמהרשאית לבצע את התחייבויותיה  . חברת המילטון תהיה9
 הבלעדי.  באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה

  
 



  
  

              
  

      
  

 טלפון      כתובת   שם        עיר

     08-6852100ישפרו סנטר      8האופה  המילטון       מודיעין

   03–6820995 94סלמה  דני תיקונים  תל אביב

 02–5382922 43אגריפס  שרות ברקת ירושלים

  077-4002512 9רח' ביאליק  שרות רם חיפה

 09–8337733  15רמז  בר מנחם  נתניה

 שרות איציק אשקלון
פינת  31העבודה 
 הנוטרים

08-6758914 

 08–6232717 102החלוץ  מיקרו מיקס באר שבע

 אשדוד
לתיקוני  המרכז
 חשמל

 08-8533976  'א מסחרי מרכז

 03–9666492 (פינסקר) 4יהודה לייב  אלקטרו בוגדרי  ראשל"צ

  03-5011055  29שנקר   דני תיקונים   חולון

  08-6317204  א.ת. אילת  דרורי אלקטרוניקה  אילת

  04-6790469  3יוחנן בן זכאי   תיקון כל טיבי   טבריה

  03-6542000  65רבי עקיבא   וירטואל חשמל  בני ברק

  04-9531444  7הולנד   שירות רם  עפולה

  
 
 


