CONTROL

AMR/AMI

METERS

כתב אחריות
המוצרים הסטנדרטיים של ארד (להלן "המוצרים") נמכרים ללקוח
ונרכשים על ידי הלקוח בכפוף לתנאי האחריות שלהלן:
•ארד אחראית כי בתנאי שימוש רגילים ובתנאי שהתקנתם ,הספקתם ויישומם נעשו באופן נאות ,המוצרים יהיו נטולי פגמים
בחומר ובעבודה ("האחריות") לתקופה של  12חודשים מתאריך המסירה ("תקופת האחריות").
•מחויבותה היחידה של ארד במסגרת האחריות תוגבל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ארד ,להחלפה ,לתיקון או לזיכוי
מחיר הרכישה המקורי של מוצרים פגומים כלשהם ,אשר הוכח כי אינם עומדים במפרטי המוצרים ואשר הוחזרו על  -ידי
הלקוח למפעל או למרכז השירות שנקבע על  -ידי ארד במהלך תקופת האחריות ,לאחר מילוי דוח תקלות  -כל זאת בתנאי
שהלקוח הודיע לארד על ליקוי כזה בתוך  12יום לאחר שגילה אותו .עלות המשלוח למפעל או למרכז השירות האמורים
תשולם על  -ידי הלקוח ועלות המשלוח מהמפעל או ממרכז השירות האמורים תשולם על  -ידי ארד .כל מוצר שתוקן או
הוחלף יהיה תחת אחריות ליתרת תקופת האחריות של המוצר המקורי ,וההחלפה או התיקון של המוצר לא יהוו ,בשום
מקרה ,הארכה של תקופת האחריות.
•ארד לא תהיה אחראית ולא תהיה מחויבת במסגרת האחריות לאי התאמה כלשהי של המוצרים ,אשר נגרמה במלואה או
בחלקה ,כתוצאה מטיפול בלתי מורשה או מביצוע שינויים במוצר כלשהו ו  /או עקב תאונות ,תקלה או התרשלות ,ניהול,
יישום ו  /או שימוש ,התקנה ,שירות ,תיקון ו  /או תחזוקה בלתי נאותים של המוצרים הרלוונטיים ,על  -ידי השחתה במזיד או
על  -ידי סיבות אחרות כלשהן כולל ,אך לא רק ,תנאי סביבה חיצוניות נוספות.
•האחריות הנ " ל הינה אחריות מוגבלת ובלעדית ובאה במקום כל סעיפי האחריות האחרים ,המפורשים או המשתמעים,
כולל אך לא מוגבל לסעיפי האחריות המשתמעים לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת .החלפה או תיקון באופן המצוין
לעיל יהוו קיום של כל מחויבויותיה של ארד בנוגע לאיכות ולביצועים של מוצריה .שום מפיץ ,סוכן או עובד של ארד או של
הלקוח אינו מוסמך לשנות את סעיפי האחריות הללו.
•למעט כמפורט בתעודת האחריות ובמידה המפורטת ,ארד לא תהיה אחראית בשום מקרה ,בין אם בחוזה ,בדיני נזיקין ובין
אם בכל צורה אחרת ,לנזקים כלשהם ,בין אם ישירים ובין אם עקיפים ' תוצאתיים ,מקריים ,מיוחדים או עונשיים ,הנובעים
מפגם כלשהו במוצרים ,כולל ,ללא הגבלה ,לאובדן רווחים ,עסק ,הכנסה ,חסכונות צפויים ,מוניטין או הפסד מסחרי אחר,
גם אם נודע לחברה על האפשרות להתרחשות הנזק האמור ,אלא במידה שהחוק אוסר החרגה של חבות מעין זו .הלקוח
יהיה אחראי בלעדית לבחירה ,לשימוש ,ליעילות ולהתאמה של המוצרים.
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