תעודת אחריות לאופניים עם מנוע עזר חשמלי "קל אופן"
לקוח/ה יקר/ה
אנו מברכים אותך על רכישת אופניים חשמליים "קל אופן" מתוצרת  MING CYCLEהמיובאים ע"י חברת נס צלול בע"מ.
חברת נס צלול בע"מ מעודדת אותך להפחית את זיהום האוויר באמצעי תחבורה חלופי זה.
האופניים המיוצרים ממיטב החומרים ובעלי טכנולוגיה מתקדמת יובילו אותך בבטחה למקום חפצך.
חברת נס צלול בע"מ עושה מאמצים רבים כדי לספק לך מוצר איכותי ושרות יעיל .יש להקפיד על שימוש נכון ותחזוקה שוטפת כדי ליהנות ממוצר איכותי יעיל ומהיר.
יש לקרוא בעיון את חוברת ההפעלה המצורפת למארז האופניים שרכשת .אנא עיינ/י בתשומת לב בהוראות השימוש והתחזוקה של אופנייך.
 .1תוקף האחריות על מכלולי האופניים (למעט הפריטים שאינם כלולים באחריות המפורטים להלן) הוא לשנה אחת מיום הרכישה .כאמור ,האחריות מותנית
בטיפול שוטף באופניים ובתחזוקה נכונה.
 .2תוקף האחריות על הסוללה הוא למשך  6חודשים מיום הרכישה בלבד .האחריות על הסוללה מותנית בשימוש נכון על פי ההוראות המצויות בחוברת
ההפעלה.
אין להטעין את הסוללה ללא השגחה .יש להטעין את הסוללה אך ורק עם מטען מקורי .חל איסור חמור לתקן סוללה באופן עצמאי ,אלא רק דרך היבואן.
חובה להגיע כל חצי שנה לבדיקת הסוללה
 .3מובהר ומודגש במפורש כי אחריות זו חלה אך ורק על פגמים בחומר הייצור או בתהליך הייצור ,ובתנאי שנעשה שימוש רגיל ומבוקר בכלי וכן תחזוקתו נעשתה
בהתאם להוראות השימוש.
 .4האחריות תינתן רק לרוכש הישיר של האופניים ,ואך ורק אם נקנה אצל המשווק המורשה.
 .5האחריות תינתן אצל המשווק המורשה ממנו רכשת ועל פי שיקול דעתו.
 .6האחריות לא תינתן על שימוש לא סביר או מסחרי באופניים.
 .7האחריות לא תינתן לאופניים המשמשים למשלוחים.
 .8יובהר כי ביצוע פעולות העומדות בניגוד להוראות היבואן ,תחזוקה לקויה של האופנים או היעדר טיפול שוטף כנדרש  -עשויים להביא לביטול האחריות.
 .9כל שינוי במערכת החשמל והבקרה מבטל באופן מיידי את האחריות.
 .10האחריות תפקע מיד אם נעשה תיקון כלשהו באופניים שלא על ידי המשווקים המורשים.
 .11האחריות לא תכלול נזקים של שבר או שימוש לא הולם באופניים.
 .12האחריות לא תכלול נזקי מים מכל סוג .המים עלולים לפגוע במערכות החשמל והאלקטרוניקה ולכן אין להשתמש במים בלחץ גבוה לניקוי האופניים.
מומלץ לנקות ע"י מטלית לחה בלבד .כאמור לעיל ,תחזוקה לא נכונה של האופניים עשויה להביא לביטול האחריות.
 .13הפריטים המפורטים להלן אינם כלולים באחריות :מטען ,צמיגים ,אבובים (פנימיות) ,פנצ'רים ,חישורים ,שרשרת ,רפידות בלם ,כבלים ומובילי כבלי ,גיר,
שריטות מכות או עיקומים של שילדה.
 .14אזהרה :תיקון עצמי או ע"י גורם שאינו מוסמך  -מסירים את האחריות.
הערות:
על פי חוק האופניים מותרים לרכיבה מגיל  16בלבד .חובה לחבוש קסדה במהלך הנסיעה .מהירות מרבית מותרת עד  25קמ"ש.
האופניים מתאימים לדרישות התקן האירופאים  EN15194ו EN14764 -ועומדים בדרישות תקנות התעבורה והנחיות משרד התחבורה ומכון התקנים הישראלי.
כל שינוי במבנה האופניים ,במערכת החשמל והבקרה או הוספת מצערת מעבר ל 6-קמ"ש מבטלים את האחריות ומנוגדת לחוק.
האחריות והשירות ניתנים אך ורק במקום הרכישה בלבד .
אזהרה חמורה  :אין להטעין את הסוללה ללא השגחה  ,יש להטעין את הסוללה אך ורק עם מטען מקורי ,
חל איסור חמור לתקן סוללה באופן עצמאי אלה רק דרך היבואן.
* אי-משלוח הספח המצורף תוך  14יום מיום הרכישה מבטלת את האחריות .השרות בגין האחריות יינתן בנקודת הרכישה .האחריות הינה בעבור שימוש פרטי בלבד .כל
שימוש מסחרי שייעשה באופניים יביא לביטול מיידי של האחריות .שירות בגין האחריות יינתן בנקודת הרכישה בלבד.
חברת נס צלול בע"מ יבואנית קל אופן מאחלת לך נסיעה נעימה ובטוחה.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------נא למלא את כל הפרטים ולשלוח בדואר רגיל בלבד לנס צלול בע"מ ת.ד 1158 .קריית טבעון  – 3601601לקבלת אחריות
שם הרוכש/ת __________________________ מקום מגוריך ______________________________טלפון _____________________________
דגם _____________________ מס' שילדה ______________________________ מס' סוללה ____________________________________
מקום הרכישה_________________________ תאריך הרכישה _____________________ מס' חשבונית______________________________
חתימה וחותמת בית המסחר________________________________________________________________________________________
*השימוש בלשון זכר אך מכוונת לכל המגדרים.

