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 תנאי אחריות
 

 ביחד ושניהם מהתאגידים אחד כל) ו/או געש מוצרי תאורה בע"מ מ"בע חקלאית שיתופית אגודה – לד געש  .1
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הוא החל ממועד רכישת גוף התאורה )כפי שמצוין על גבי חשבונית תקופת האחריות לכל גוף תאורה משך  .2
בהתאם לסוג ודגם גוף בטבלה שלעיל המס שמסרה געש ללקוח בעת הרכישה( ועד לתום התקופה המפורטת 

 "(. תקופת האחריות)לעיל ולהלן: "התאורה 

או בכתב כל הסכם  פהומחלי געשאת  תהמחייבהיא יובהר להלן, משך תקופת האחריות בטבלה שלעיל  .3
 אלא אם הנפיקה געש תעודת אחריות חתומה ספציפית לפרויקט מסוים. בע"פ

, ללא תשלום, חלק פגום או חלק אשר אינו פועל כשורה בגוף געשבכפוף לתנאים המפורטים להלן, תתקן  .4
 במשך תקופת האחריות.  התאורה כתוצאה מפגם בייצורו,

 או על ידי געשמימוש האחריות ותיקון גוף תאורה פגום, במהלך תקופת האחריות, יבוצע אך ורק על ידי  .5
את המוצר הפגום ובכפוף להצגת חשבונית  געש, בתוך זמן סביר מקבלת געשאחר שיוסמך לכך על ידי גורם 

 מס המעידה על רכישת גוף התאורה האמור.

כי השימוש בגוף התאורה, לרבות הפעלתו  אלה הואי אחריות תנאעל פי געש  תנאי להתחייבויותיה של .6
וכי  המצורפות לגוף התאורה של גוף התאורה ההתקנהואחזקתו השוטפת, נעשו אך ורק בהתאם להוראות 

התקנה ו/או טיפול לקויים ו/או שלא בהתאם  .או לפתוח אותו אף גורם אחר לא ניסה לתקן את גוף התאורה
התאם לתנאי אחריות אלה ו/או החלפת רכיב כלשהו בטובין שלא על ידי געש או להוראות געש ו/או שלא ב

 יביאו, באופן אוטומטי, לפקיעת האחריות על פי תנאים אלה.  –מי שהסמיכה לכך 

 תחול בכל אחד מהמקרים הבאים כדלקמן: לא געשאחריות למען הסר ספק,  .7

 בלתי סדירה.תקלות הנובעות מחיבור חשמל לא תקין ו/או אספקת חשמל  .א

 תקלות הנובעות משימוש לא נכון, הזנחה ו/או אחזקה לקויה של גוף התאורה.  .ב

תקלות הנובעות מהתקנה, תיקון ו/או הכנסת שינויים לגוף התאורה שלא על ידי המוסמכים בכתב לבצע  .ג
 .געשפעולות אלו מטעם 

פגיעת ברק, אדמה, דת תקלות הנובעות כתוצאה מנזקי טבע: שיטפונות, ברקים/רעמים, רוחות, רעי .ד
 כל כוח עליון אחר.ו ותשריפ

תקלות הנובעות מכל פעולה או מחדל אחרים של המשתמש בגוף התאורה, אשר גרמו לנזק בזדון לגוף  .ה
של גוף  ההתקנההתאורה או לנזק שנגרם עקב רשלנות בשימוש בו או בשל שימוש המנוגד להוראות 

 התאורה בטמפרטורה לא תקנית.ת גוף , לרבות אחסנה ו/או החזקהתאורה

האחריות  .או להחלפת גוף תאורה פגום בגוף התאורהרק לתיקון תקלות אך והינה  געשיודגש, כי אחריות  .8
געש לא תהא  .העשויים פלסטיק ו/או פוליקרבונט או על שינוי בגוון של חלקי גופים אינה חלה על נורות

בדן זמן, אי ואו במתן פיצוי על אובדן רווח, או/רה במתן החזר כספי בגין גוף התאו בשום מקרה חייבת
 פיצוי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים הנובעים מתקלה או פגם בגוף התאורה.במתן ו/או  נעימות

געש לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד  .9
. בכל הקשור והנוגע גוף התאורהו/או מהשימוש בגוף התאורה /או הנובע מכספי ו/או כל נזק אחר הקשור ו

 להזמנה, וכל הנובע ממנה, אחריות געש הינה במסגרת האמור לעיל בלבד. 

יתאימו למטרה מסוימת אלא אם צוין  גופי התאורהגעש לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן לכך כי  .10
 במפורש אחרת ובכתב לגעש, וגעש אישרה בכתב את בקשת הלקוח. 

נא שמור את חשבונית המס שקיבלת בעת קניית גוף התאורה והצג אותה בכל מקרה של תקלה או צורך  .11
 .בקבלת שירות במהלך תקופת האחריות

 


