כתב שירות ואחריות לרכבי פולקסווגן
לכבוד _________________ :
תודה שרכשת את רכבך באוטומקס .אנחנו יודעים שעמדו בפניך אפשרויות בחירה רבות ומעריכים מאד את
בחירתך בחברתנו .חשוב לנו שחווית הבעלות ברכב תהיה מהנה ומשביעת רצון עבורך ממש כמו חווית הקניה
ולשם כך אנו מעמידים לרשותך מחלקת שירות המתמחה בכלי הרכב שאנו מייבאים .כל כלי הרכב זכאים
לאחריות בהתאם לאחריות שנתן יצרן הרכב ,ובכפוף למפורט בתנאי מסמך זה – חשוב להכיר את תנאי האחריות
ואת אופן מימושה על מנת להקל על תהליך הטיפול ברכב .חשוב גם שתקפיד על טיפול שוטף ברכב בהתאם
למפרט הטיפולים שקבע היצרן כפי שמופיע בספר הנהג.

תקופת האחריות :
חברת גלובל אוטומקס בע"מ (להלן ":אוטומקס" או "היבואן") אחראית לתיקון או החלפה ,במוסכיה המורשים ללא
תשלום ,של כל חלק מקורי שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם בחומר או בייצור וזאת בתנאי שימוש רגילים
ברכב למעט אותם פריטים ומקרים המפורטים בהמשך ובפרק ”הגבלת האחריות" (להלן” :האחריות”) וזאת למשך
תקופה של שנתיים ללא הגבלת מרחק נסיעה מצטבר (להלן "תחילת האחריות"); לפי המוקדם (להלן”:תקופת
האחריות”).
תקופת אחריות נוספת  -לרכבים פרטיים בלבד (רכב שאינו ציבורי ו\או אינו רכב מסחרי ו\או אינו מונית ,המיועד
לשימוש אישי ולא לשימוש עסקי) תוארך תקופת האחריות למשך שנה נוספת (שלישית) או עד לצבירת 100,000
ק”מ מיום מסירת הרכב ללקוח (על פי המוקדם מבניהם)  .שנת האחריות השלישית אינה מכוסה במסגרת אחריות
היצרן והיא ניתנת לך כהטבה מאוטומקס .הנך רשאי לוותר על הטבה זו כנגד זיכוי של אלף שקלים שינתן לך
במעמד הרכישה.

ביצוע האחריות :
עם אירוע תקלה בתקופת האחריות  ,עליה מבקש הלקוח להחיל את האחריות ,על הלקוח לפנות למחלקת
השירות של אוטומקס בטלפון  * 3889או באמצעות דוא"ל  info@automax.co.ilאו להביא את
הרכב למוסך מורשה מטעם אוטומקס מיד עם גילוי התקלה ברכב ולאפשר ליבואן ,בעצמו או באמצעות .מוסכים
מורשים מטעמו ,לתקן את הפגם אי קיום חובת הלקוח כאמור תגרום לפקיעת האחריות.
התקלה תיבדק והיא תוכר כפגם עליו חלה האחריות ,אם לאחר הבדיקה יאשר היבואן כי הפגם הוא פגם שמקורו
בחומר לקוי או פגם שמקורו בייצור .אישור כאמור יהיה בתוקף רק אם יינתן בכתב ע"י הגורם הטכני המוסמך אצל
היבואן.

תנאי האחריות :
כל תיקון במסגרת כתב האחריות לרכב אשר היבואן ו/או יצרן הרכב ו/או מי מטעמם נושאים לפחות ב 50%-
(חמישים אחוזים) מהתשלום בגין תיקון כאמור  ,יבוצע במוסך מורשה מטעם היבואן תוך שימוש בחלפים מקוריים
שנרכשו אצל היבואן .האחריות תחול בתחומי מדינת ישראל בלבד.

הגבלת האחריות – מה לא כלול באחריות :
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות לתיקון פגמי ייצור בלבד ,כמובהר לעיל ,למען הסר ספק יובהר גם כי :האחריות
לרכב לא תחול על פגם ברכב שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:
.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7

התקנה ברכב של מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישת איכות והתאמה ,אלא אם התקנה כאמור בוצעה ע"י
היבואן
שירות לרכב שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן ,לפי העניין ,אם שירות כאמור הוענק על ידי
מוסך שאינו מוסך מורשה מטעם היבואן  ,אי עמידה בהוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן ,לפי העניין,
באשר לטיפולים תקופתיים ברכב ,קיומם או מועדם.
תיקונים שהם תוצאה משימוש בלתי נכון כגון :מרוצי מכוניות ,העמסת מעבר למשקל המותר ברשיון הרכב,
הזנחה ,שינויים ברכב ,הסבות ,שימוש לרעה ,שימוש בתוספים וחומרי עזר שאינם באישור היבואן ,שימוש בדלקים
ונוזלים מזוהמים ,מעבר דרך מים שעומקם אפשר יניקת מים לתוך המנוע.
חלודה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת על ידי זיהום סביבתי כגון :גשם חומצי ,נפולת כימית ,זיהום תעשייתי,
נשורת מעצים ,צואת ציפורים וכו‘ ,מלח ,ברד ,סופות ,ברקים ,הצפות וכל נזק אחר הנגרם על ידי כוח עליון -אינם
נכללים במסגרת האחריות.
פגמים הנובעים מחילוץ הרכב ,גרירת הרכב או תיקון דרך שלא לפי הוראות היצרן
תקלה ברכב שאירעה לאחר שתי שנות אחריות ,שבו נעשה שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק או שהוחלף בו
מד המרחק ,כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהרכב נסע ,אינה נכללת במסגרת האחריות.
האחריות לא תחול על תקלה ,ליקוי ,או פגם שהם תוצאה של :תאונה ,שבר מכני שנגרם שלא כתוצאה
מליקוי בחומר או בייצור ,בלאי טבעי  ,באשר לאופן השימוש ברכב .למען הסר ספק ,לא תחול האחריות על
מוצרי התעבורה הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

שמשות ,נורות ,מגבים ,פנסים.
מצתים ,מסנני אוויר ,שמן ודלק.
מצמד ,רפידות מצמד ,רפידות בלמים ,צלחות בלמים.
כוונון ואיזון אופנים.
מצבר  -האחריות ניתנת ל  12חודשים בלבד ללא הגבלת ק"מ .
צמיגים  -האחריות לצמיגים ניתנת על ידי יצרן הצמיגים באמצעות יבואן הצמיגים או נציג היצרן בישראל.

 .8הפחתה הדרגתית בקיבול מצבר ההסעה (מצבר ליתיום-יון או אחר) ברכבים בהם מותקן מצבר כזה  -קיבולת זו
פוחתת בהדרגה עם הזמן והשימוש בהתאם לתנאי הסביבה ותנאי השימוש ,ואינה מכוסה במסגרת האחריות.
האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע למוסך שרות עליהם ומסר את הרכב לשם תיקונם במשך תקופת
האחריות ואינה חלה על פגמים שנתגלו ,או התגלו ,במשך תקופת האחריות ,אך לא נמסרו לתיקון
במוסך מורשה במשך תקופת האחריות.

הגבלת אחריות לנזקים ישירים בלבד :
כתב האחריות זה מחייב את היבואן לתקן פגמים עליהם חל כתב האחריות.
היבואן אינו אחראי לנזקים שנגרמו ללקוח ,ככל שנגרמו,כתוצאה מהפסד זמן ,הפסד כסף או הפסד רווח ,אי נוחות,
אובדן רכוש ,הוצאות שכירת רכב ,גרירה או נזק אחר כלשהו שנגרם במישרין או בעקיפין ללקוח כתוצאה מפגם
ייצור ברכב או במוצר תעבורה או כתוצאה מתיקונם .עלות גרירה תשולם למוסך המורשה הקרוב בלבד ובתנאי
שאושרה מראש על ידי מחלקת השירות של היבואן .לא ישולמו במפורש פיצויים ענשיים ,דמי נזק למופת או דמי
נזק מכופלים.

החובה לבצע טיפולים שגרתיים
יש להקפיד על ביצוע הטיפולים ובדיקות השירות במועדם ,על פי המפרט שקבע היצרן כמפורט בספר הרכב .הנך
רשאי לבצע את הטיפולים השוטפים בכל מוסך המורשה ע"י משרד התחבורה ,עם זאת אנו ממליצים לך לבצע את
הטיפולים במוסכים המורשים שהוסמכו ע"י אוטומקס ועברו הדרכה מתאימה לטיפול ברכבים.
התשלום עבור טיפולים תקופתיים ברכב חל על הלקוח מאחר והאחריות אינה חלה על אחזקת הרכב (טיפולים
שגרתיים) ,אלא על פגמי ייצור בלבד.
על הלקוח לוודא שהוא מקבל מהמוסך חשבונית מפורטת לכל טיפול ,כאשר בחשבונית מצוינות הפעולות שבוצעו
ומוצרי התעבורה שהשתמשו בהם ,כאשר הם מוגדרים במדויק ,ע"י מספר קטלוגי או תיאור מדויק אחר.
בעת הכנסת הרכב למוסך מורשה מטעם היבואן לצורך תיקון באחריות הלקוח יידרש להציג את כל החשבוניות,
כתנאי לביצוע התיקון הנדרש במסגרת האחריות.
אנו ממליצים לך להשתמש בחלפים ,שמנים ונוזלים מקוריים שיאפשרו לך לשמור לאורך זמן על איכות ורמת
אחזקה גבוהה של מכוניתך .חלפים ,שמנים ונוזלים אלו נבדקו והותאמו במיוחד לשם תחזוקה מיטבית של
מכוניתך.

בכבוד רב,
גלובל אוטומקס בע"מ

