פרימיום אחריות מורחבת
תקופת האחריות הינה ל 12-חודשים או  20,000ק"מ*
 .1האחריות תחול ביחס לחלקי הרכב המפורטים להלן:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מנוע :גוף מנוע ,בוכנות ושרוולים ,טבעות אטימה ,טלטלים ,גל ארכובה ,גל זיזים ,מיסבים ומשאבת שמן.
תיבות הילוכים :אחריות מלאה.
מערכת הגה :מסרק הגה ,תפוח הגה ,זרוע הגה ,משאבת הגה כח.
מערכת קירור :משאבת מים ,תרמוסטט ,מיכל עיבוי ,צינורות קירור.
מערכת בלמים :משאבת בלם מרכזית ,צינורות בלם ,מגבר בלם ,קליפר בלם.
מערכת דלק :מסילה משותפת ,סעפת יניקה ,משאבת הזרקה ,משאבת דלק ומכל דלק.
מערכת חשמל :צופר ,מחולל זרם (אלטרנטור) ,מתנע.
מיזוג אויר :מייבש ,מפוח ,מאווררים ,שסתום התפשטות.
מערכת פליטה :סעפת פליטה לא כולל ממיר קטליטי ,עמם פליטה.

* לתשומת ליבך -כל המערכות ו/או החלקים שאינם מצוינים בכתב האחריות לעיל אינם מכוסים באחריות לרבות חלקי פלסטיק/גומי.

 .2האחריות אינה מכסה:

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1לעיל ,האחריות על פי כתב אחריות זה לא תחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

• נזקים כתוצאה מכל מעשה או מחדל או רשלנות ו/או כתוצאה מתאונה ,שריפה ו/או אירוע ביטוחי אחר ו/או וכן כל נזק אחר
שייגרם כתוצאה מאירוע ביטחוני.
• פגם הנובע מהזנחה ו/או אי ביצוע טיפולים ו/או שימוש בנוזלים או בחומרים שלא בהתאם להוראות היצרן/יבואן (לפי העניין).
• בלאי סביר וטבעי של פריטים ,בהתאם לשנתון הרכב ולכמות הק"מ שגמע ,לרבות בלאי של חלקים כתוצאה מהשימוש ברכב.
• מחשבים וחיישנים במכלול הרכב.
• נזילות שמן (גומיות ,שסתומים ,אטמים ,מחזירי שמן וכו').
• במקרה שמד האוץ (שעון קילומטרים) יפסיק לפעול ולא יתוקן באופן מיידי ,או באם יבוצע שינוי כלשהו במד האוץ לאחר הרכישה,
באופן שלא ניתן יהיה לקבוע את המרחק שהרכב גמע ,תהיה לאוויס הזכות לבטל את האחריות כולה או חלקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• גרירה/הובלה ושינוע כלי הרכב אינן מכוסות במסגרת אחריות זו.
• מגדש אוויר (טורבו) אינו מכוסה במסגרת אחריות זו.
• האחריות לא תחול ביחס למערכות מיגון ,אזעקה ומערכות שמע.
• האחריות לא תחול על רכב בו הותקנה מערכת גז.
• האחריות אינה כוללת רכב חליפי בגין שהייה במוסך.
* לתשומת הלב :האחריות על סוללה ברכב היברידי ובכלל זה ,המנוע החשמלי ורכיביו ,ממיר המתח ומערכת התמסורת ,תהא חופפת לאחריות
יבואן הרכב בלבד.

 .3האחריות מקנה חבילת שירות הכוללת**:
•
•
•
•
•

תיקון תקרים.
החלפת גלגל.
הנעת הרכב והחלפת מצבר.
בדיקת חורף.
אספקת דלק.

 .4התנאים לקבלת שירות:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות הינה בכפוף לשימוש סביר ברכב ועפ"י ההוראות להלן:

• ביצוע טיפולי השגרה יהא כפי שנקבע ע"י הוראות היבואן/יצרן כמפורט בספר השירות.
• יש לבצע את טיפולי השגרה במוסך מורשה.
• השירות יינתן רק לאחר פנייתך למוקד השירות בטלפון  ,*5326פעולה בהתאם להנחיות מוקד השירות ,וביצוע התיקון במוסך
אליו הופנית מטעם מוקד השירות (במצטבר).
• הקפדה על שימוש בחלקי חילוף ושמנים העומדים בדרישות התקן והוראות היצרן לשם שמירת תקינות הרכב.
• התקנת אביזרים ותוספות ברכב תתבצע אך ורק ע"י מתקין מורשה.
• השתתפות עצמית על כל תיקון/טיפול תשולם במוסך אליו הופנית ע"י מוקד השירות והינה בסכום של  ₪ 490כולל מע"מ.
* לתשומת הלב :לא יינתן החזר כספי בגין ביצוע תיקונים/טיפולים וכיוצ"ב שלא בוצעו באמצעות מוקד השירות ו/או התנאים
המפורטים לעיל.

 .5מימוש האחריות:
• במידה ולא תימצא תקלה ברכב ו/או שהתקלה אינה נכללת במסגרת האחריות יחויב הלקוח במלוא עלות הבדיקה/תיקון.
• מימוש האחריות מותנה בקיום התנאים המפורטים בסעיפים  1ו 4-לעיל.
• אי מילוי התנאים יגרור לביטול תוקף האחריות.

אנו עומדים לשירותך במוקד הטלפוני *5326
נסיעה טובה ובטוחה.
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*ממועד המסירה .המוקדם מבניהם והכל בהתאם למפורט בהסכם המכר לעניין זה ** .כפוף לתנאי נותן השירות.
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