אחריות למוצרי דולב
 .1דולב מוצרי פלסטיק אגשח )להלן" :דולב"( אחראית לתקינותם מבחינת פגם בחומר וביצור של מוצרי הפלסטיק
המיובאים והמיוצרים ע"י דולב ומסופקים על ידה )להלן" :מוצרי דולב"( ,הכל בכפוף לתנאי כתב אחריות זה וזאת
לתקופה של שנה מתאריך רכישת מוצרי דולב )להלן" :תקופת האחריות"(.
 .2דולב מצהירה ומתחייבת ,בתקופת האחריות ,כדלקמן:
א .כי תתקן או תחליף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הצורך ,את מוצרי דולב או חלקם אשר אינם מתפקדים
כראוי עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששימשו בייצור מוצרי דולב ,וזאת על חשבונה;
ב .כי החליפים שיסופקו על ידי דולב ,יהיו חדשים ותקינים;
ג .חלקים שיוצאו ממוצרי דולב עקב החלפתם יישארו בידי דולב ויהיו רכושה הבלעדי;
ד .מובהר בזאת כי אין האחריות על פי כתב אחריות זה כוללת עניינים שלא פורטו בו במפורש.
 .3אחריות דולב ,בהתאם לכתב אחריות זה ,תהיה מוגבלת לתיקון או החלפת מוצרי דולב ולא תכסה כל עלות
נוספת הקשורה בהליך.
 .4דולב מתחייבת להיענות לדרישת תיקון או החלפת מוצרי דולב תוך  30ימים מיום קבלת הדרישה בכתב מאת
הרוכש .דרישה כאמור תחייב הצגת מוצרי דולב הפגומים באתר דולב ,באחריות הרוכש ,תוך מתן הסבר לגבי
השימוש שנעשה במוצרי דולב הפגומים .יצוין כי מוצרי דולב הפגומים יועברו לאתר דולב כשהם נקיים מכל לכלוך
או חפץ אחר שאינו מהווה חלק ממוצרי דולב.
 .5תיקון או החלפת מוצרי דולב יתבצע באתר דולב.
 .6אחריות דולב לא תחול במקרים בהם הפגם או הקלקול במוצרי דולב נובע מאחד או יותר מהמקרים המפורטים
להלן:
א .מוצרי דולב תופעלו ו/או טופלו ו/או השתמשו בהם שלא על פי הוראות דולב ,או על ידי אנשים שלא הוסמכו
לטפל ו/או לתפעל ו/או להשתמש במוצרי דולב ,או תופעלו בתנאי סביבה שאינם בהתאם למקובל;
ב .הפגם במוצרי דולב נוצר עקב גורמים חיצוניים למוצרי דולב ,העמסה עודפת מעבר למוצהר בתכונות מוצרי
דולב;
ג .הרוכש החליף לבדו ללא אישור דולב ,חלקים במוצרי דולב ו/או ניסה לתקנם ללא אישור דולב;
ד .נגרם נזק למוצרי דולב כתוצאה מגורם חיצוני ,לרבות תאונה ,שריפה ,הצפה ,הובלה ו/או ונדליזם.
 .7דולב לא תהיה אחראית ,בין בנזיקין בין על פי חוזה ובין בכל דרך אחרת ,לכל נזק ,כספי או אחר ,ו/או למניעת
רווח מכל סוג שהוא ,העלולים להיגרם עקב פעולתם הלא תקינה של מוצרי דולב .אחריותה של דולב מוגבלת אך
ורק לערכם של מוצרי דולב עצמם.
 .8דולב לא תהיה אחראית לשום נזק ,בין נזק ישיר ,בין נזק עקיף ובין נזק תוצאתי ,אשר יגרם כתוצאה מהשימוש
במוצרי דולב.
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