
 

 

 
 
 

 ם עם מנוע עזר חשמלי "קל אופן" יתעודת אחריות לאופני
 

 
ה / יקר   לקוח/ה   

 נס צלול בע"מ. המיובאים ע"י חברת     MING CYCLE" מתוצרת קל אופן אנו מברכים אותך על רכישת אופניים חשמליים " 
 ה. י ז לופ תחבורה ח י  ת אותך להפחית את זיהום האוויר באמצע ודד ע מ   נס צלול בע"מ חברת  

 בבטחה למקום חפצך. תך  ו א ים ממיטב החומרים ובעלי טכנולוגיה מתקדמת יובילו  האופניים המיוצר 
 הנות ממוצר איכותי יעיל ומהיר. י ל   כדי   על שימוש נכון ותחזוקה שוטפת   הקפיד ל יש  .  מוצר איכותי ושרות יעיל ך  כדי לספק ל עושה מאמצים רבים    נס צלול בע"מ חברת  

 
 ראות השימוש והתחזוקה של אופנייך. הו ב בתשומת לב    נ/י עיי   נא א   . רכשת ש המצורפת למארז האופניים    בעיון את חוברת ההפעלה   רוא יש לק 

ת  י האחריות מותנ ,  ר כאמו   . שה רכי ה מיום  אחת  לשנה    וא ה על מכלולי האופניים )למעט הפריטים שאינם כלולים באחריות המפורטים להלן(  תוקף האחריות   .1
 . בתחזוקה נכונה ו   אופניים ב טיפול שוטף  ב 

הסוללה ה קף  ו ת  .2 על  מיום    6  משך ל וא  ה   אחריות  בחוברת    . בלבד   הרכישה חודשים  המצויות  ההוראות  פי  על  נכון  בשימוש  מותנית  הסוללה  על  האחריות 
   ההפעלה. 

 . רק דרך היבואן א  אל   , פן עצמאי לתקן סוללה באו מור  סור ח חל אי   . מקורי   עם מטען יש להטעין את הסוללה אך ורק  .  אין להטעין את הסוללה ללא השגחה 
 ה ל ול חובה להגיע כל חצי שנה לבדיקת הס 

  ה נעשת  ו וכן תחזוקת בכלי  קר  בו ומ   ש רגיל שנעשה שימו   אי תנ וב ,  הייצור   הליך ת ב על פגמים בחומר הייצור או    אך ורק ורש כי אחריות זו חלה  מובהר ומודגש במפ  .3
 . ש שימו ה אות  להור בהתאם  

   . רשה ואך ורק אם נקנה אצל המשווק המו   , ניים אופ ל ה הישיר ש תן רק לרוכש  נ תי חריות  הא  .4
   . י שיקול דעתו פ ועל    נו רכשת המורשה ממ   ק האחריות תינתן אצל המשוו  .5
   . רי באופניים ח מס לא סביר או  על שימוש    תינתן לא  האחריות   .6
 . ן לאופניים המשמשים למשלוחים ת לא תינת ריו האח  .7
 האחריות. עשויים להביא לביטול    -  טף כנדרש יפול שו היעדר ט או    ם אופני ה תחזוקה לקויה של    ,  ואן דות בניגוד להוראות היב ע פעולות העומ י ביצו כ יובהר   .8
 . אחריות די את ה י ן מי באופ בטל  מ הבקרה  ו   כל שינוי במערכת החשמל  .9

 . שים ר וקים המו ו ש מ ה ם שלא על ידי  אופניי הו ב כלש   האחריות תפקע מיד אם נעשה תיקון  .10
 . או שימוש לא הולם באופניים בר  לא תכלול נזקים של ש   האחריות  .11
 אין להשתמש במים בלחץ גבוה לניקוי האופניים.  ולכן    עלולים לפגוע במערכות החשמל והאלקטרוניקה   המים   . ג סו ל  מכ ים  נזקי מ לול  חריות לא תכ הא  .12

 .לנקות ע"י מטלית לחה בלבד. כאמור לעיל, תחזוקה לא נכונה של האופניים עשויה להביא לביטול האחריות   מומלץ 
להלן   .13 המפורטים  כלולים באחר הפריטים  אבובים   מטען,   : יות אינם  כבלי ,  פנצ'רים ,  ת( )פנימיו   צמיגים,  ומובילי  כבלים  בלם,  רפידות  שרשרת,    גיר,   , חישורים, 

 . מים של שילדה יקו או ע שריטות מכות  
 . את האחריות   ים מסיר   -  או ע"י גורם שאינו מוסמך תיקון עצמי  :  זהרה א  .14
 

 הערות: 
 . קמ"ש   25  עד   מהירות מרבית מותרת   הנסיעה. חובה לחבוש קסדה במהלך    . בלבד   16מגיל  רכיבה  ל   ים ותר מ האופניים  על פי חוק  

   . הישראלי   תקנים משרד התחבורה ומכון ה תקנות התעבורה והנחיות  מדים בדרישות  ועו   EN14764  -ו   EN 15194האירופאים  האופניים מתאימים לדרישות התקן  
 את האחריות ומנוגדת לחוק.   ם י מבטל   קמ"ש   6-מעבר ל   ת הוספת מצער או  חשמל והבקרה  מערכת ה ב ,  כל שינוי במבנה האופניים 

 רות ניתנים אך ורק במקום הרכישה בלבד . י יות והש האחר 
 

 , ען מקורי  יש להטעין את הסוללה אך ורק עם מט   ,   הסוללה ללא השגחה את    מורה : אין להטעין אזהרה ח 
 . רק דרך היבואן   פן עצמאי אלה לתקן סוללה באו מור  סור ח י חל א   

 
בד. כל  י בל ט ה בעבור שימוש פר הינ האחריות  . בנקודת הרכישה בגין האחריות יינתן שרות ה   ישה מבטלת את האחריות. יום מיום הרכ   14משלוח הספח המצורף תוך -אי  * 

 רכישה בלבד. ודת ה שירות בגין האחריות יינתן בנק   ת. אחריו י של ה ד יביא לביטול מיי שימוש מסחרי שייעשה באופניים  
 ימה ובטוחה. מאחלת לך נסיעה נע חברת נס צלול בע"מ יבואנית קל אופן  
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