
 
 

 

 

 123כללי טכתב אחריות 

 

 אחריות מוגבלת .1

בכפוף לתנאים ולהגבלות המצויינים, אוראנטק גטאור בע"מ אחראית לכך, 
יהיו נקיים מפגמים כלשהם בייצור לתקופה של  שנתיים ממועד הרכישה, שהמוצרים 

וההנחיות הסטנדרטיות    גטאור כאשר הותקנו בהתאמה למפרט  של אוראנטק
 בתעשייה.

 .נעשה שימוש בישראל םבה אחריות זו תחול רק למוצרים

 

 החרגות לאחריות

 

האחריות לא תחול במקרה בו היישום של המוצר והשימוש בו לא נעשו בהתאמה  .א
מלאה להוראות  והנחיות היישום, ההכנה והשימוש המפורטות בדף המוצר  

"( או למפרטים דף המוצרהמצ"ב כחלק בלתי נפרד מכתב אחריות זה )להלן: " 
צר, אם  הטכניים המתוארים באריזת המוצר או בהנחיות המיוחדות ליישום המו

 ניתנו על ידי אוראנטק גטאור.

 

האחריות אינה חלה בגין כשל, פגם או תקלות הנובעים מעבודה לקויה ו/או שלא  .ב
 בהתאם לכללי העבודה הנכונים על פי הקבוע בכל תקן ו/או דין. 

 
האחריות אינה  חלה בגין כשל, פגם או תקלות הנובעים מכשל בתשתית עליה  .ג

   יושם המוצר. 
 

האחריות אינה חלה לגבי פגמים, סדקים או כשלים הנובעים מתנודות המבנה ו/או  .ד
 קונסטרוקציה ו/או סיבות פיסיקליות חיצוניות, נזקים תאונתיים ו/או מבניים. 

הערה: ** "פריחה" בתערובות המכילות צמנט פורטלנד, היא תופעה טבעית ואינה 
 נחשבת פגם. 

 

 וש רגילים בלבד.האחריות מכסה את המוצר בתנאי שימ .ה

 

האחריות לא תחול במקרה בו לא שולמה על ידי הלקוח מלוא התמורה המגיעה  . ו
בהתאם לתנאי המכר, מכל סיבה שהיא ותהיה בתוקף רק אם תוצג לאוראנטק  

 גטאור חשבונית שנפרעה במלואה.
 

אוראנטק גטאור אינה אחראית ולא תהא מחויבת בשום אופן, לנזק עקיף או נזק   .ז
 בות הפסדים עקב עיכובים שנגרמים ללקוח או כל גורם אחר. תוצאתי, לר

 
אוראנטק גטאור אינה אחראית ולא תהא מחויבת בשום אופן  בגין עלויות  עבודה  .ח

והובלה או כל הפסד ישיר או עקיף  בהקשר לתיקון פגם כלשהו, לרבות אי נוחות, 
 עוגמת נפש, בזבוז זמן וכיוב'.
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 ויתור .2

אחריות  זה מבטל כל אחריות או חבות אחרת, מפורשת או משתמעת, לרבות כל תב כ
מצג או הבטחה שבעל פה ולא תחול על אוראנטק גטאור כל אחריות או חבות מעבר 

 לאמור במפורש בכתב אחריות זה.
 

 תרופה בלעדית  .3

תרופה הבלעדית  כלפי אוראנטק גטאור במקרה של גילוי פגם במוצר בתקופת  ה
האחריות, הינה החלפת המוצר אשר הוכח כי הוא פגום ובנוסף תשלום העלות הישירה 
של עבודת התיקון בלבד, אך לא יותר מעלות הרכישה של המוצר שיושם בקטע הדורש 

 תיקון. 

אוראנטק גטאור פטורה מכל חבות נוספת ו/או תשלום נוסף, לרבות בגין החלפה ו/או 
 ר. תיקון שלא הוכח לגביהם פגם במוצ

 

 

 הגבלה להעברת האחריות
 כתב אחריות זה אינו ניתן להעברה .

 

 מימוש האחריות
על מנת לממש את האחריות על פי כתב אחריות זה, על הלקוח ליידע בכתב את אוראנטק 

( יום מגילויו לכאורה של פגם במוצר, לפי הכתובת: אוראנטק 30גטאור בתוך שלושים )
 .   38900, פארק התעשייה קיסריה, 5גטאור בע"מ, הרדוף הנחלים 

 מידע טכני

 .  04-6230000הטכני של אוראנטק גטאור, טל' מידע טכני ניתן לקבל בטלפון לקו הסיוע 
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