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 ברצוננו להודות לכם על שימוש במוצר זה. תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום.

אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח  

 והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת 

 

 תעודת אחריות 

"ברקום"( מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ  )להלן  

 המפורטים להלן: 

הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום  והשירות ניתן ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י    –"מוצר"   .1

 הלקוח, ואשר הוצמדה לו  

 תעודת אחריות זו. 
 חודשים. 6,ועל סוללה   חודשים 12למשך  מתחילה במועד הרכישה ר  תקופת האחריות למוצ .2

 תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.  .3

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי   .4

 הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

השימוש המצורפ .5 הוראות  היטב את  לקרוא  בזאת  מחויב  המוצר  הלקוח  את  ולהפעיל  למוצר  ות 

 בהתאם למפורט בהוראות אלו. 

נובעים משימוש   .6 במוצר אשר  ליקויים  זו, מכסה  אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה 

 רגיל וסביר במוצר. 

 , ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:  בכל מקרה

זר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת  תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי ע .א

 מקורית. 

 שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום. .ב

צד   . ג כל  ע"י  או  הלקוח  ע"י  בלתי מספקת שבוצעה  או  נכונה  לא  לא מוסמכת,  תחזוקה 

 שלישי.

 לייעוד המוצר.שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם  .ד

נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה   .ה

מחוץ   המצויה  אחרת  סיבה  כל  או  חשמלי  קצר  הצפה,  שיטפון,  ברק,  מכת  משריפה, 

 לשליטתה של חברת ברקום.

, עפ"י  אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום .7

או   אותו,  להחליף  או  המוצר  את  לתקן  אם  החברה,  למדיניות  ובהתאם  הבלעדי  דעתה  שיקול 

מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל  

 כך.

ניתן למסור את המוצר בצירוף העתק חשבונית ותיאור מדויק של התקלה לחברת ברקום במתחם   .8

סנ לקבלת  בילו  ברחבי הארץ.  ברקום  של  לאחד ממרכזי האיסוף  או  רשום  דואר  טר, באמצעות 

 ימי עסקים.  14זמן תיקון , עד   www.barcom.co.ilרשימת מרכזי השירות ניתן לצפות באתר:  

קשר   .9 תיצור  ברקום  שאינו במסגרת אחריות, חברת  ציוד  ויגיע  עלות התיקון  במידה  על  ותעדכן 

 ויתבקש אישור כתוב מהלקוח/ה 

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה   .10

אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת  

עלולים   אשר  רווחים  או  אובדן הכנסות  במוצר, כתוצאה מאי  מידע,  כתוצאה משימוש  להיגרם 

בנושא   לפניות  למוצר   שירות  מתן  לצורך  מפעולות  כתוצאה  או  תקינותו 

     info@barcom.co.ilשרות:

כל מחלוקות משפטית בנשוא מוצר זה או בכלל מוצרי החברה תובא לדיון בבית משפט השלום   .11

  ברחובות.

 

http://www.barcom.co.il/

