




























































 אחריות 

 

 חברת פולטון בע"מ מתחייבת בזאת למתן אחריות עבור המוצר בהתאם לתנאים הבאים: 

 תקופה האריות תקפה מתאריך הרכישה לפי הפירוט הבא:  .1
 

 חודשי אחריות למנוע משאבת הסינון  12

 חודשי אחריות על שאר רכיבי המשאבה  3

וריתוכים בלבד. האחריות אינה חלה על שינוי  חודשי אחריות ליריעת הג'קוזי עבור תפרים  3

 בגוון היריעה מכל סיבה שהיא. 

 חודשי אחריות על כלל מרכיבי הג'קוזי  3

 

 ע"י הלקוח.   האחריות תקפה אך ורק בהצגת הוכחת קניה )חשבונית/קבלה( .2
 נת להעברה.  והיא אינה ניתחריות תקפה אך ורק עבור הרוכש המקורי של מוצר  אה .3

 פולטון אינה מתחייבת כי המוצר יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן.   .4
 שסופקו ע"י פולטון בע"מ בלבד. האחריות תקפה עבור מוצר   .5
במרכז השירות של פולטון בלבד, שינוע המכשיר אל המרכז וממנו בחזרה    ןהשירות יינת .6

 יהיה באחריות הלקוח.  

רשאית להחליט לפי שיכול  במידה ותמצא תקלה או בעיה במוצר במסגרת האחריות, פולטון   .7

חלקים ממנו, למוצר חלופי   דעתה אם לתקן את המוצר בארץ או בחו"ל, להחליפו או החלפת

 מחודש. ללקוח לא תהיה זכות לדרישת מוצר חדש או מוצר טוב יותר מבחינה תפקודית. 
האחריות אינה תחול על המוצר במידה וימצא כי הלקוח השתמש במוצר לא כפי שמפורט   .8

בהוראות השימוש. כמו כן, האחריות אינה תחול על המוצר במקרים של נזק מכוח עליון,  

חשמל בבית הלקוח, תקלה באספקת מים או מים באיכות השונה מהמוגדר, שבר   בעיות

 מכני מגורם חיצוני או התקנה ללא אמצעי הגנה כנדרש בכלל המקצוע. 
תחול על המוצר במידה וימצא כי המוצר אינו עבר אחזקה שוטפת ע"פ  האחריות אינה  .9

 הוראות היצרן. 
ם, משאבת הסינון  אבנית לגוף החימו הצטברות תקלות עקב  עלהאחריות אינה תחול  .10

צטברות אבנית  תכשירים למניעת הבלמניעת נזקי אבנית יש להשתמש והצנרת הפנימית.  

 כפוף להוראות היצרן.  בקבועה רות בתדי 
להחליט היכן יתבצע התיקון )במרכז השירות  זכות תיקון למוצר על פולטון ה שבמידה ויידר  .11

 או בבית הלקוח( 
הכלולות בתעודה זו מובהר כי בשום מקרה לא יהיו פולטון או נציג   תלמעט ההתחייבויו .12

מטעמה אחראים כלפי הלקוח או צד שלישי לנזק עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן זמן ו/או  

ם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה אובדן הכנסות או פגיעה במוניטין אשר עלולים להיגר

מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר. אחריות פולטון או נציג מטעמה 

 לנזק ישירת תהא מוגבלת למחיר המוצר בלבד.  
האחריות עבור המוצר תקפה עבור שימוש ביתי בלבד!. האחריות אינה תקפה לשימוש   .13

 ת, בתי אירוח, צימרים וכו..(.  מסחרי או מוסדי )בתי מלון, אכסניו
 

 

 


