


7. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב תקין אלמלא הקלקול. אם תידרש החלפת חלפים  
לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. אם לא תצליח להחזיר את המוצר    
למצבו טרם הקלקול, היא תספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב את התמורה    

אשר שילם בעד המוצר וזאת לפי בחירתה.    
8. החברה תמסור לאחר התיקון מסמך בו יפורטו התיקונים והחלקים שהוחלפו.  

9. האמור בתעודה זו חל במקרים בהם מחזיק הטלוויזיה הינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. 
10.בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן תספק החברה לצרכן חלקי חילוף לתיקון המוצר, כמתחייב בחוק.  .בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן תספק החברה לצרכן חלקי חילוף לתיקון המוצר, כמתחייב בחוק.  
11.אין החברה אחראית במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או עומס במערכות האלחוטיות או  
  הפרעה אלחוטית בכל מין וסוג שהוא לרבות אפליקציה Google Play או You Tube שאינה נובעת מלי 

  קויים במוצר.  
12.החברה מתחייבת כי עם פניית הצרכן לנותן השירות מטעמינו בבקשה לפעול על פי תנאי האחריות  

      כמפורט  לעיל, יתואם עמו המועד ושעת הביקור. 
13.חברה מתחייבת כי זמן ההמתנה לטכנאי לא תעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם וזאת בכפוף לחוק. 
14.החברה מתחייבת כי בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, נודיע על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש  .החברה מתחייבת כי בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, נודיע על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש  
      לביצוע התיקון בתוך בטווח המועדים המפורטים בסעיף 4+5 לתעודת האחריות. טכנאי לא יאחר למעלה  

  מפעמיים ברציפות. 
15.חשוב ביותר:  לניקוי המסך יש להשתמש במטליות אנטי סטאטיות שאינם מכילות אלכוהול.  

       אין להשתמש בשום חומר ניקוי. 
16.במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר.  

17.כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו, יבוצע על ידנו או מי מטעמנו.  
18.לחברת אמטל מחשבים בע“מ, הזכות לשנות תנאי הסכם זה בכל זמן ועת. .לחברת אמטל מחשבים בע“מ, הזכות לשנות תנאי הסכם זה בכל זמן ועת. 

19.אחריות החברה אינה חלה על תוספות למוצר לרבות תוכנות/יישומים שיותקנו במוצר ו/או יופעלו  
  באמצעותו ו/או נזקים שינבעו מהתוספות כאמור ולכן הלקוח יידרש לשלם עלות הזמנת טכנאי. 
20.לרשותכם טלפונים למרכז השרות חברת א.מ. אלטרווניקס פרו בע"מ /פרוניקס לתיאום תיקון.      

  .info@pronix.co.il :א.מ. אלקטרוניקס פרו בע"מ  טל. 077-9714222 ; אימייל       
21.ניתן לקבל מידע אודות, תקופת האחריות של המסך באמצעות באתר האינטרנט של אמטל  

 www.amtel.co.il ע“י ציון/רישום המס' הסידורי המופיע על גב המוצר.  
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