
 
 

 ( TEREX)  טרקס(   POWERSCREEN)מתוצרת פאוארסקרין  גרסות ונפות למ אחריותכתב  

Terex GB Ltd  (׳המוכר׳ להלן) חודשים 21שנים עשר   של לתקופה, ובעבודה בחומר פגמים שאין כך על, שלה החדש הציוד על אחראית 

 או מושכר, נרכש כזה ציוד אם בין ,( HANDOVERטופס מסירה  עלהחתמה ו הדרכה אחרי) לראשונה לשימוש נכנס הציוד שבו מהתאריך

 חודשים 12 של לתקופה מעבר תוארך לא כזו אחריות ,מקרה שבשום בתנאי, מביניהם הקודם, עבודה שעות 1,222 מוחכר או במשך

 ; מהמפעל יציאתו מתאריך

  :ליישום האחריות יהא תנאי

 אתויוכיחו לשביעות רצונו של המוכר , מגילויו( 02)הפגם תוך שישים יום  לגבי בכתב הודעה למוכר ישלחו, הקצה משתמש או שהקונה .א

  :הבאים הפרטים

  ;שינויים בו נעשו ולא, והרגיל המוגדר השימוש במגבלות והופעל תוחזק הציוד.2.א

 ידי על או הקונה ידי על נעשתה שלא או שנעשתה, מהזנחה הנובעת או מכוונת פעולה-מאי או מפעולה אופן בשום נובע לא הפגם .1.א

 , בו שהשתמש אדם כל ידי על או בהתאמה שלהם עובדים או סוכנים ידי על או הקצה משתמש

 שלושים תוך למוכר ונשלחו נחתמו, לפעולה הכנסתה על המעידים מסמכים או המכונה החדשה שלמסמכי אישור הרשמתו שהושלמו  .ב

 או, המוכר של הייצור למתקן הפגום הציוד את להחזיר חייב יהיה הקונה, ידרוש המוכר אם. לשימוש נכנס הציוד שבו מהתאריך יום (02)

, המוזכרים לעיל אכן התקיימו.1.וא. 2.אשהתנאים  להוכיח יוכל לא המוכר ואם, בחינתו לצורך, המוכר ידי על לכך שייועד אחר למקום

 .כתב אחריות זה לא יכסה את הפגם האמור

 בתנאי ,(ןלהל יםשמוגדר כפי) הקריטיים החלקים שכל לכך אחראי יהיה המוכר, התקיימו אכן. 1.או  .2.א שתנאים הקונה להוכחת בכפוף

או , חודשים מתאריך הכנסתו לפעולה( 12)עשרים וארבע : יהיו ללא פגמים בייצור או בחומר במשך תקופה של, רגילים ושירות שימוש

, למטרות אחריות זו, הקודם מביניהם, חודשים מרגע יציאתו מהמפעל ( 00)שעות שימוש או שלושים ושישה ( 2,222)ארבעת אלפים 

 :משמעותם של החלקים קריטיים היא

 טבעת, אקסצנטר, ותמסורת מניעה סבבת, ההינע גלגלת, הציר הנגדי ובית המסגרת העליונה, מסגרת ראשית: ת קוניותבמכונו -

 .(רפידות למעט) משופעת

 הכוונון בוכנות, היסט קורת, המלתעות תיבת, אקסצנטרי ציר, רוחבית קורה לרבות ראשית מסגרת: M מסדרה מלתעות עם מכונות -

 .בלבד HR -ו HA במכונות התנופה גלגלי של הראשיות

 .ההינע וגלגלת הריסוק מכונות גוף, ראשי ציר, רוטור: (אנכי או אופקי ציר בעלי) (  Impactor ) בהלם ריסוק מכונות -

 .ראשי ציר, ניפוי תיבת של משנה מסגרות, ניפוי תיבת של מרותך מכלול: ניפוי תיבות -

 או רכיבים או חלקים של לתיקון, בלבד המוכר של בחירתו לפי, במפורש מוגבלות זו אחריות במסגרת המוכר של והחבות המחויבות

 אלו חלקים. משופצים או חדשים ברכיבים או בחלקים, בעבודה או בחומר פגם בהם שיש, המוכר של הבלעדית בחירתו פי על, להחלפתם

 למקום, למוכר יוחזרו, האחריות במסגרת תביעה הופעלה שעבורם חלקים או רכיבים, המוכר של בקשתו לפי. עלות ללא לבעלים יסופקו

 .המוכר של לרכושו ייחשבו, למוצר המוגבלת האחריות במסגרת שיוחלפו והחלקים הרכיבים כל. כך לצורך ייעד שהמוכר

או מפרט /הנחיות ואו /המותאמים לציוד על פי הוראות ו חלקים שאינם,(יבלא חלקי לרבות) חלקים אם ומבוטל בטל יהיה זה אחריות כתב

 .זה בציוד ישמשו, המוכר



 
 

 שלהם היצרנים של האחריות לכתבי כפופים יהיו, המוכר ידי על מיוצרים שאינם, המוכר של בציוד הנכללים ורכיבים מכלולים, אבזרים

, ואומים ברגים של מתאים הידוק, מצמד, זכוכית, חיכוך משטחי לרבות, רגילים ובלאי תחזוקה חלקי או נוניםכיוו ,תחזוקה. בהתאמה

 ציפוי, גומי חצאיות, סינון אמצעי, רצועות, חבלים, מסננים, מסננים, נוזלים של החלפה או הוספה, לצינורות חיבור אבזרי, בלמים רפידות

 .הקונה של הבלעדית התחזוקה לאחריות נתונים והם זה אחריות כתב במסגרת מכוסים יהיו לא – העמסה משטח של וצבע

 .מיוחדת מטרה לכל ( המוצר של)  להתאמה או השיווק ליכולת אחראי ואינו, במרומז או במפורש, אחרת אחריות כל יעניק לא המוכר

 שהוא מנהל ידי על ונחתם בכתב נעשה כזה שינוי שבו מקרה למעט, הזה האחריות כתב את לשנות הרשאה תהיה לא נציג או עובד לאף

 .המוכר מטעם הרשאה בעל

 עלויות, מגבלה ללא אך לרבות, סביבתיות אגרות או מסים, מכס בגין עלויות תכלול לא, זו אחריות במסגרת, המוכר של מחויבותו

 בכל או, כלשהם אחרים בחיובים הקשורות עלויות או פטרוכימיים בפריטים או במצברים או בצמיגים בטיפול או בהשלכה הקשורות

 .תוצאתיים או מקריים, עקיפים, ישירים נזקים על מחויבות

 ,בלויים חלקים נתגלו או פגם שנתגלה לאחר הפעלה, חריגה  הפעלה, נכון לא אחסון, לרעה שימוש, תקין לא שימוש, נכונה לא תחזוקה

. ומבוטל בטל להיות זו אחריות לכתב יגרמו, המוכר ידי על הוסמכו שלא אנשים ידי על שנעשו ציוד של תיקון או שינוי, חבלה, תאונה

 לא תחזוקה בשל נגרמה התקלה אם לקבוע כדי, התחזוקה נוהלי את ולסקור המוצר התקנת את לבדוק הזכות את לעצמו שומר המוכר

 או שינוי או, בלויים חלקים נתגלו או פגם שנתגלה לאחר הפעלה, חריגה הפעלה, נכון לא אחסון, לרעה שימוש, נכון לא שימוש, נכונה

 .המוכר ידי על הוסמכו שלא אנשים ידי על שנעשו תיקון

 תקופה במשך בעבודה או בחומר פגמים ללא יהיו המוכר של חלפים ממחלקת שהוזמנו שחלקים כך על אחראי המוכר: לחלקים אחריות

 הקודם, החדש המוצר על האחריות עבור שנותרה הזמן יתרת במשך  או, מהמפעל המשלוח תאריך לאחר חודשים( 21) עשר-שנים של

 מפני, המוצר על זו מוגבלת אחריות במסגרת עוד מכוסים אינם ואשר, המוכר של החלפים ממחלקת שהוזמנו לחלקים בהקשר. מביניהם

 פגם כל ללא יהיו כאלו שחלקים לכך אחראי המוכר, קריטיים לחלקים המתייחסות שעות 2,222 -ל מעבר שימוש בשל או הזמן שחלף

 .מהמפעל המשלוח מתאריך חודשים 21 של תקופה במשך ובעבודה בחומר

 להקצות ואין, למפיץ נמכר המוצר אם המקורי הקצה למשתמש או המקורי לרוכש מוגבלת זו אחריות: להעברה ניתנת אינה זו אחריות

  .המקומי לסוכן פנה, נוספים פרטים לך דרושים אם. המוכר מאת בכתב הסכמה ללא, אחרת בדרך אותה להעביר או אותה

 המוכר של האחריות בכתב נכללים שאינם פריטים

 :(ממצה אינה הבאה הרשימה) המוכר אחריות במסגרת נכללים אינם הבאים הפריטים

 .המוכר של מוסמך מפיץ שאינו, אחר חוקי גוף או ארגון כל או שותפות, חברה, פרטי אדם ידי על שנמכרו פריטים. 2

 הרכיבים של היצרן שיספק האחריות בכתב רק ייכללו אלו רכיבים. המוכר באחריות ייכללו לא המוכר ידי על מיוצרים שאינם רכיבים. 1

, צמיגים, מצברים, אוויר מדחסי, שלדה, בהם, האלו לפריטים מוגבלים אינם אך, הבאים הפריטים את לכלול יכולים כאלו רכיבים. האלו

 .הלקוח ידי על שמסופקים ומוצרים מנועים חלקי, מנועים

 תביעות לדחות היא המוכר מדיניות. פגומים שיימצאו מכלול או חלק כל להחליף או לתקן אפשרות יש למוכר: מכלולים החלפת. 0

 .שלמים מכלולים אותם שבתוך הפגומים החלקים של תיקון או החלפה ידי על, בשטח אותם לתקן שניתן, שלמים מכלולים של להחלפות

 התחזוקה שירותי. האחריות במסגרת בתביעות ייכללו לא בלאי וחלקי התחזוקה שירותי: בלאי וחלקי רגילה בהפעלה תחזוקה שירותי. 2

 מצמד רפידות, זכוכית, חיכוך משטחי, צינורות, סתמים, אטמים: כגון לפריטים, מוגבלים יהיו לא אך יכללו, נכללים שאינם בלאי וחלקי



 
 

, נוזלים של החלפה או הוספה, לצינורות חיבור ואבזרי אומים, ברגים של מתאים הידוק, חיצוניים ציפויים, מתכת כבלי, מסננים, ובלם

 מגבות, ידיים ניקוי לניקוי חומר כגון, מסופקים שירותים, העמסה משטח של וצבע ציפוי, גומי חצאיות, סינון אמצעי, רצועות, מסננים

 .נסיעה וזמן אבחון זמן, וביקורת, סיכה וחומרי

 יש שאותה, למוביל תביעה ,מוביל של טיפול ידי על שנגרם נזק כל בגין: ההעברה בעת שנגרם נזק בגין עלות או/ו העברה עלות. 5

 .המתאים למוביל מייד להגיש

 או, בהדגמה שימוש, בשימוש חוסר, אוויר ממזג, מאחסון, מגיל כתוצאה שנחשפו חלקים או נדרשת עבודה, תיקונים: המצב החמרת. 0

 .מאכלים כימיים חומרים של העברה לצורך שימוש

 לא המוכר, תקלה בה שאירעה שהבחינו לאחר המכונה את להפעיל ממשיכים מפעילה או המכונה של הבעלים אם: משניות תקלות. 7

 .זו מתמשכת הפעלה בעקבות אחרים לחלקים שייגרם הנזק עבור זה אחריות כתב במסגרת באחריות יישא

 שאינן, סוג מכל עלויות על או תקינות שאינם עבודה עלויות או התקנה עלויות עבור באחריות יישא לא המוכר: אחרים של עבודה. 8

 .המוכר מפיץ ידי על שהוסמך העובדים לצוות המתקשרות עלויות

 ." Stop and Go " מסוג אחריות בכתבי מכיר אינו המוכר: " Stop and Go " מסוג אחריות. 9

, רווחים להפסד, מוגבל לא אך לרבות, סוג מכל תוצאתיים או מקריים נזקים על באחריות יישא לא המוכר: תוצאתי נזק או מקרי נזק. 22

, הפעלה של מוגדלות ועלויות רכיבים בהחלפת שכרוכות לעלויות, בייצור לעיכוב, עסקיות הזדמנויות להפסדי ,מוגדלת תקורה לעלות

 או לתיקון (המוכר של בלעדית בחירה פי ועל) מוגבל יהיה הלקוח של הבלעדי הסעד. זו אחריות כתב תנאי של מהפרה נובעות הן שאולי

 .הפגום החלק של להחלפה

 או התחייבות וכל, במרומז או במפורש, אחרים ותנאים נציגויות, אחריות כתב כל במפורש, ושולל, במקום משמש זה אחריות כתב

 עד, מפורש באופן בזאת נשללות, המוכר צד על יושתו אשר, המדינה ומחוק נזיקין מתביעת, מחוזה נובעות או, בחוק המעוגנות מחויבות

 יקבל לא המוכר. בזאת המובא המוגבלת האחריות לכתב מעבר שמתפרשים אחריות כתבי כל אין. חוק פי על המותרת המרבית למידה

 כתב. כזו מחויבות כל בשמו לקבל אחר אדם לכל הרשאה יעניק ולא, המוכר של ציוד של למכירה בהקשר אחרת מחויבות כל עצמו על

, לרעה שימוש, שינוי בו שעשו או, תקין לא באופן בו שהשתמשו, כזה ציוד של חלק כל על או, המוכר של ציוד כל על יחול לא זה אחריות

 או להרחבה תגרום לא מהצדדים מי ידי על שתינקט פעולה כל. מחבלה או עליון מכוח שנפגע, בתאונה מעורב שהיה, להזנחה נתון שהיה

 בלתי תימצא זה אחריות בכתב כלשהי שהוראה במקרה .המוכר מצד מראש כתובה הסכמה ללא, הזו המוגבלת האחריות של לחידוש

 .תקפותן במלוא ויישארו במלואן יחולו האחרות ההוראות, סיבה מכל לאכיפה ניתנת

 של הבלעדית בחירתו לפי) לסעדים בלעדי באופן מוגבלת תהיה המוכר של מחויבותו, המוכר ידי על האחריות תנאי הפרת של מקרה בכל

 חטיבה או שלו בת-חברת כל או המוכר, מקרה בשום. האחריות בכתב המכוסה כלשהו פגום ציוד של החלפה או תיקון של (המוכר

 של או הייצוג של, האחריות של כלשהי מהפרה שנובעים, תוצאתיים או עקיפים, הפסדים או נזקים בגין באחריות יישאו לא ,מטעמו

 התחייבות או חובה כל של הפרה מכל או, זה אחריות כתב של אחר תנאי כל של מהפרה או, מרומז באופן או מפורש באופן, התנאים

 של או עובדים של, המוכר של מהזנחה כתוצאה נגרמו אם בין), אחרת דרך בכל או, מקובל משפט או עוולה, חוזה ,חוק מתוך המוטלים

, תעסוקה עלויות או עבודה או הכנסה של אובדן או רווחים אובדן, שימוש אובדן, הגבלה ללא אך, לרבות, (אחרת בדרך או, מטעמו נציגים

, תקינים לא עבודה או ביצועים, שלישי צד בתיקוני הכרוכות עלויות, חכירה בעלויות או השבתה בזמן, אחר בציוד בשימוש הכרוך אובדן

 בכל. ישים חוק כל עם בתאימות לעמוד ציוד של כשל או, סוג מכל וקנסות הזדמנות או חוזה של הפסד, צוות אנשי אובדן או שירות אובדן

, למוצר המוגבלת באחריות שנכלל דבר יהיה שלא ובתנאי, הציוד של הרכישה מחיר על תעלה לא לקונה המוכר של מחויבותו, מקרה

 .גופנית פגיעה או מוות מקרה על המוכר של מחויבותו את לשלול כדי בו שיהיה



 
 

 


