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

 

 : Constructa  מתוצרת מדיחי כליםל "שנות אחריות 3"תנאי רכישת 

 :האחריות הנוספת( 1) 
 (2)סעיף כהגדרתו ב" חשמלימוצר "לאפשר ללקוח הרוכש  ונועד זה בהסכםהמצוינים  שנות אחריות 3 תנאי רכישת

, "(יות המקוריתהאחר:"להלן)בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד הרכישה  לרכוש, להלן

שנים מעת  3 -כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל, "(האחריות הנוספת: "להלן)נוספות  שנתייםאחריות למשך 

תהא זהה לתנאי האחריות בשנה הראשונה על סייגיה ובכפוף לתנאי תעודת  הנוספתהאחריות )המוצר רכישת 

מ ובכפוף תנאים המפורטים "כולל מע₪  911ורה של וכל זאת בתמ (מ"ביתיים בע מכשירים' אייץ.אס.ביהאחריות של 

 .להלן

  "מוצר חשמלי"( 2)

' אייץ.אס.שיובא ושווק על ידי בי "Constructa"מתוצרת  מדיח כליםהכוונה ל –" מוצר חשמלי"זה  הסכםלעניין 

 . "(BSH" :להלן) מ"ביתיים בע מכשירים

 :לרכוש את האחריות הנוספתהזכאים ( 3)
להלן ( 4)בסעיף  הנקובהבתקופה ל "הנ ,(2)המפורטים בסעיף מהמוצרים רכש את אחד או יותר  כל לקוח סופי אשר

  :ועומד בתנאים המצטברים הבאים

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

 .(4)ה הנקובה בסעיף פאת המוצר ושילם תמורה מלאה בגינו אך ורק בתקו משווקהמרכש  הלקוח .ב

בהעדר חשבונית . BSHלמתקין מטעם  ( 4)ה הנקובה בסעיף תקפה לתקופ הציג אישור חשבונית קניי הלקוח .ג

 .למימוש ההטבהמחויבת  BSHלא תהיה , י הלקוח"כאמור לעיל אשר תוצג ע

במעמד ( "CSB: "להלן)מ "מוצרי חשמל בע  CSBהתשלום יתבצע לידי. מ"כולל מע₪  911תשלום בסך של  .ד

 .התקנת המוצר

המוקדם )ממועד קניית המוצר יום  33-רכישת האחריות הנוספת תעשה עד למועד התקנת המוצר ולא יאוחר מ .ה

 .31.6.13לא ניתן יהיה לרכוש את האחריות הנוספת לאחר תאריך , למען הסר ספק(. מבין השניים

 :התקופה שבה ניתן לרכוש את האחריות הנוספת( 4) 
ועד  30:33בשעה  .9.3.9יום בחל ת הרכישה כאמורהתקופה שבו ניתן לרכוש את האחריות הנוספת בהתאם לתנאי 

הודעה . י שיקול דעתה"עפ האו להפסיק הלקצר, תקופה זורשאית להאריך את  BSH. 22:33בשעה  .39.5.9ליום 

 .באתר האינטרנטמוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ו

 שונות( 5)

שא באחריות כלשהי בגין אי יתלא  BSH. בלבד לקוחהינה על הרכישת האחריות הנוספת האחריות למימוש  .א

 .לקוחבמישרין או בעקיפין ב, מסיבות התלויותהזכאות מימוש 

או רכישת האחריות הנוספת או כל אדם אחר עקב , לקוחותלכל נזק שייגרם למי מן ה תאחראי האינ BSH .ב

 .י חוק"שימוש במוצר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה עפכתוצאה מאו /הרכישה הנוספת וכחלק מ

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

 ..BSHהמוצרים של 

 

 


