 .9תעודת אחריות
לקוח יקר,
אנו מודים לך על בחירתך לרכוש את שעון פוקסי ,ומקווים שתפיק את המרב ממנו.
תוקף האחריות לשעון ,למטען ולסוללה – שנה מיום הרכישה.

תנאי האחריות
 )1אחריות זו בתוקף רק כאשר מצורפת חשבונית\קבלת קניה.
 )1במהלך תקופת האחריות פוקסי מתחייבת לתקן ללא תמורה כל קלקול שיתגלה במוצר
לרבות החלפת חלקים במוצר וזאת ככל ובמידה ותידרש.
 )0פוקסי מתחייבת לתקן ולהשתמש בחלפים חדשים ומקוריים.
 )1פוקסי מתחייבת לתקן את השעון תוך  70ימים מיום מסירתו למעבדה .שבתות וחגים לא
יבואו במניין הימים.
 )5לאחר החזרת השעון מתיקון ,המוצר המתוקן יהיה מכוסה על ידי האחריות ליתר תקופת
האחריות ,ותקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים והחלפות.
 )5במידה ונדרש החלפה של השעון ,השעון התקול יישאר רכוש של היצרן.
 )1במידה ונדרש החלפה של השעון ,הצרכן יודע ומסכים לכך שהתוכן והמידע אשר מצוי
בשעון יתאפס להגדרות היצרן.
 )7פוקסי מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון
ומהות החלקים שהוחלפו.
 )0תיקון או החלפת המוצר יתבצע במשרדי פוקסי .הוצאות ההובלה או המשלוח יחולו על
הצרכן.
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 )70פוקסי תהא פתורה ממלוא חובתה שעל פי תעודה זו במידה והוכיחה כי מקור הקלקול
בנזק מכוון שגרם הלקוח ו/או במקרה של רשלנות מטעם הלקוח ו/או אי מילוי הנחיות פוקסי
אשר נמסרו לצרכן עם קבלת המוצר .ו/או באחד או יותר מהמקרים הבאים:
 קלקול הנגרם כתוצאה מהפעלה או טיפול שאינו על פי הוראות השימוש. נזק אשר יגרם למוצר כתוצאה משבר (מכל סיבה)  ,תאונה ,מכה ,נפילה ,לחץ על השעון,השחתה ,הזנחה ,רשלנות בזדון או בשוגג ,חדירת חול ,אבק או נוזל לגוף השעון.
 כוח עליון ו/או נזק שנגרם כתוצאה מאירוע שהתרחש לאחר מסירת השעון ללקוח. קלקול בעקבות שימוש במטען ו/או בכבל שאינו סופק עם השעון. בוצע בשעון טיפול או תיקון על-ידי מי שאינו מוסמך מטעמנו. מקרים של חוסר זמינות  GPSאו כיסוי אנטנה סלולארית או עקב כל הפרעה אלחוטיתשאינה נובעת מליקויים בשעון.

לקוח נכבד ,על מנת לשפר את השרות הניתן לך ,אנא שמור על חוברת זו בצמוד
לחשבונית\קבלת הקניה .אחריות זו בתוקף רק כאשר החשבונית\קבלה מצורפת.

תאריך רכישה__________________________________:
מספר הזמנה__________________________________ :
חתימה וחותמת היצרן____________________________ :
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