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תעודת אחריות עבור דשא סינטטי מדגם גרין

חברת גרין ספורט סיסטם בע"מ מברכת אתכם על רכישת הדשא הסינטטי אותו אנו משווקים.

על ידי קבלת המוצר וכתב אחריות זה  ,הרוכש מקבל את תנאי האחריות וההתניות שבתעודת
האחריות.
האחריות היינה עבור הדשא עצמו ואינה כוללת אחריות על ההתקנה .
מודגש בזאת ,כי האחריות על הדשא הנ"ל ,חלה על פגמים שקשורים ישירות לתהליך היצור ו\או
חומרי גלם.
תקופת האחריות היא למשך  6שנים ובהצגת חשבונית קנייה מקורית מגרין ספורט סיסטם בע"מ.
האחריות חלה רק על הרוכש המקורי ואו על משווק מורשה מטעם חברת גרין ספורט סיסטם בע"מ
והיא אינה ניתנת להעברה.
האחריות מתייחסת לנזק שנגרם למשטח הדשא בלבד (מרבד הדשא עצמו) .ההחלטה האם לתקן או
להחליף את המרבד תקבע בלעדית ע"י נציג גרין ספורט סיסטם בע"מ.
האחריות היא על שחיקה לא סבירה בזמן שימוש סביר במרבד הדשא ועל דהיית סיבי הדשא בצורה
חריגה.
אחריות זו אינה כוללת:
נזקים שנגרמו על ידי מגע עם חום של מעל  85מעלות צלזיוס ( כגון מגע עם אש ,פחמים ממנגל,
אגזוזים של כלי גינון ,סיגריות וכדומה).
הצטמקות הסיבים והמסתם עקב חשיפה לאור רפלקטיבי מאובייקטים אחרים (כגון מעקות זכוכית,
חלונות ,מוצרי פלסטיק וכדומה)
נזקים שנגרמו על ידי רכב
נזקים שנגרמו על ידי וונדליזם ,רשלנות  ,הזנחה ואו כוח עליון.
אסונות טבע כגון :רעידת אדמה ,שיטפונות והצפה ,שריפה.
שימוש שלא למטרת גינון או דקורציה.
נזקים שנגרמו על ידי מגע עם חומרי ניקוי כימיקלים ,כגון אקונומיקה וכלור ,מדבירי מזיקים ,קוטלי
עשבים ,חומרים כימים וכדומה.
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שחיקה נורמא לית של סיבי הדשא ואו מעיכתם במיוחד באזורים בהם השימוש מסיבי.
התכווצות הדשא
צמיחה של עשבים דרך הדשא.

ח ברת גרין ספורט סיסטם בע"מ מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר הפגום תוך פרק זמן סביר
מיום התלונה.
האחריות מוגבלת לתיקון ואו החלפה לאזור הפגוע בלבד  ,ולא לכל שטח הדשא.
האחריות הינה אחריות מדורגת כך שחברת גרין ספורט תספק מוצרים לתיקון או החלפה או פיצוי
בהתבסס על תקופת השימוש של הדשא ע"פ החלוקה הבאה:
מיום הרכישה ולמשך שנתיים הערך היחסי של האחריות יהיה 100%
לאחר שנתיים ועד לארבע שנים מיום הרכישה ,הערך היחסי של האחריות יהיה 50%
מתחילת השנה החמישית הערך היחסי של האחריות יהיה 25%
מתחילת השנה השישית ואלך הערך היחסי של האחריות יהיה 10%
מוצרים אשר הוחלפו ע"י החברה יהיו לתקופה הנותרת של יתרת תקופת האחריות המקורית.
יש להגיש תביעת אחריות בתוך  30יום מגילוי הפגם ובתוך תקופת האחריות.

שם הלקוח____________________ :
תאריך_______________________:
חתימה _______________________



האחריות תהייה בתוקף רק אם תוצג חשבונית קנייה מקורית  +תעודת אחריות חתומה .
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