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B S H  H O M E  A P P L I A N C E S  L T D .  

 : Bosch  מתוצרתמיקסרים ל "על מנועשנות אחריות  01"תנאי 

 :על המנועמוגבלת נוספת אחריות ( 1) 
כהגדרתו בסעיף " חשמלימוצר "לאפשר ללקוח הרוכש  ונועד המצוינים בהסכם זה "על מנוע שנות אחריות 01"תנאי 

ללא , "(האחריות המקורית:"להלן) מועד הרכישהשנתיים לאחריות המוענקת למוצר למשך בנוסף  ,לקבל, להלן( 2)

: להלן) על המנוע שנים נוספות 8למשך  מוגבלתנוספת אחריות  ,"(מוצר חשמלי"מלבד לרכישת )נוסף  תשלום

 רכישתשנים מעת  01משך לאחריות תהא " המוצר החשמלי"  מנועגבי לש ,כך. "(המוגבלת האחריות הנוספת"

ובכפוף  "המוצר החשמלי"של  רק עבור המנועתיקונים ועבודה וע ביצתכלול המוגבלת האחריות הנוספת . המוצר

או שתימסר בעת התקנת " מוצר החשמלי"המוגבלת שתצורף להנוספת  תעודת האחריותמפורטים בהלכלל הסייגים 

( פרט למנוע" )המוצר החשמלי"על רכיבי , למען הסר ספק .תנאים המפורטים להלןלבכפוף כן ו, "מוצר החשמלי"

 . מועד הרכישהמשנתיים למשך האחריות המקורית הניתנת תחול רק 

  "מוצר חשמלי"( 2)

 מכשירים' אייץ.אס.שיובא ושווק על ידי בי "Bosch"מתוצרת מיקסר להכוונה  –" מוצר חשמלי"לעניין הסכם זה 

 . MUM9 -ו MUM5 MUM6 :הסדרות הבאותמן "( BSH" :להלן) מ"ביתיים בע

 :המוגבלת נוספתהאחריות ה למימושהזכאים ( 3)
 :ועומד בתנאים המצטברים הבאים , (2)מהמוצרים המפורטים בסעיף כל לקוח סופי אשר רכש את אחד או יותר 

 .ביתי או משפחתי, הסופי הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישיהלקוח  .א

 .את המוצר ושילם תמורה מלאה בגינו מורשה ממשווקרכש  הלקוח .ב

   html.לרכוש-ניתן-היכן/home.co.il-http://www.bosch :שימת המשווקים המורשיםלעיון בר

והזמין טכנאי לביתו *( 2221 :טלפון), CSBחברת השירות התקשר ל נרשם להטבה באתר החברה או הלקוח .ג

האחריות , למען הסר ספק. את כתובתו המדויקת ומספר הטלפון שלו CSB-תוך שמסר ל, לקבלת ההדרכה

 .ל מוטלת על הלקוח בלבד"למסירת הפרטים הנ

 . יום ממועד רכישת המוצר החשמלי 01-לא יאוחר מהזמנת הטכנאי נעשתה  .ד

י "בהעדר חשבונית כאמור לעיל אשר תוצג ע. BSHתקפה למתקין מטעם  ציג אישור חשבונית קנייהי הלקוח .ה

 .דלעיל במימוש ההטבהמחויבת  BSHלא תהיה , הלקוח

 .  ההטבהלא יהיה זכאי לקבל את החשמלי או ביטל את רכישת המוצר  שינה ,שהחליף לקוח .ו

 פרשנות (4)

בר או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בד/בכל מקרה של סתירה ו .א

 .תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, או בכלל/המבצע ו

 .אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה, האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר .ב

 שונות( 5) 

הזכאות שא באחריות כלשהי בגין אי מימוש תילא  BSH. בלבד לקוחהינה על הלמימוש ההטבה  האחריות .א

 .לקוחבמישרין או בעקיפין ב ,מסיבות התלויות

שימוש במוצר וזאת מעבר לאחריות המוטלת כתוצאה מ, לקוחותלכל נזק שייגרם למי מן ה תאחראי האינ BSH .ב

 .י חוק"עליה עפ

שינתנו ללקוחות בחנויות בהן ירכשו את  שירותיםאו איכות ה/ו בשום מקרה לטיב אינה אחראית BSH .ג

 .BSH המוצרים של

זכאות אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ה. בכל אופן וצורה שהם הזכאות להטבהנות את לא ניתן להמיר או לש .ד

 . לאחריות הנוספת המוגבלת

 .home.co.il-www.boschבכתובת   התקופמהלך הב BSH זה יוצג באתר הבית של הסכם .ה
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