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החרגת אחריות  .III
  1.  מוצרים שנרכשו ממשווקים שאינם מורשים, אינם מכוסים במסגרת אחריות זו.

  Medela  .2 לא תהיה אחראית במקרה שהפגם או התקלה כביכול נוצרו בעקבות טיפול או שימוש שגויים במוצר 
על ידי הלקוח או כל אדם אחר. זה תקף במיוחד לפעולות הבאות:

–  שימוש לא נאות שנוגד את הוראות השימוש;  
–  שימוש על ידי אנשים רבים;   

.Medela תיקון, שינוי או תחזוקה וכד' של המוצר, שבוצעו לא בידי מרכז השירות של  –  
–  הובלה לא נכונה.  

  3.  אחריות זו אינה מכסה בלאי סביר, פגמים או תקלות כביכול שנוצרו עקב עומס מופרז, מתח חשמלי לא 
מתאים או כל סיבה אחרת שנובעת מחריגה מהשימוש המיועד וכן עקב תאונה, שרפה או סכנה אחרת או 

.Medela-סיבה אחרת שלא ניתן לייחסה ל
   4.  אחריות זו אינה מכסה נזקים פיזיים למוצר או תקלות שנגרמו עקב שימוש במוצר ביחד עם ציוד נוסף או 

ציוד היקפי. במקרה כזה אין פגם במוצר עצמו לפי הגדרת האחריות הבין-לאומית. 

סמכות חוקית ותחום שיפוט  .IV
אחריות מוגבלת זו כפופה לחוקים של שווייץ, למעט כל סתירה בין עקרונות חוק ולמעט אמנת האו"ם ביחס למכירה 

בין-לאומית של סחורות מתאריך 11 באפריל 1980. מחלוקות יוכרעו בבית המשפט האחראי בתחום רישומה של 
חברת Medela בעיר Baar שבשווייץ. כמו כן, חברת Medela תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט 

פעולה משפטית בבתי המשפט המתאימים במקום מגוריו או עסקיו של הלקוח.

מידע זה מיועד לשירותך בלבד ואינו מחליף הוכחת רכישה הכוללת תאריך.

קטגוריית המוצר
......................................................

שם המוצר
......................................................

מספר קטלוגי
......................................................

מספר סידורי
......................................................

תקופת האחריות
......................................................

תאריך הרכישה
......................................................

פרטי הלקוח
......................................................
......................................................
......................................................

פרטי החנות



2

I.   אחריות בין-לאומית
  Medela"( Medela AG  .1"(, מתחייבת בפני לקוח הקצה שרכש מוצר חדש זה מ-Medela, ממפיץ מורשה או 

ממשווק מורשה שלה )"הלקוח"( שמוצר זה יהיה נקי מפגמים בעבודה ובחומר למשך שנה אחת )1(, בתנאי 
שמשתמשים בו למטרות שלשמן יועד כמוסבר בפרטי המוצר ובתנאי שמצייתים במדויק לכל הוראות השימוש 

והתחזוקה. אין אחראיות ללקוח עבור משאבות ידניות. מלבד זאת אין להשתמש במוצרי הצריכה של Medela על 
ידי יותר מאדם אחד מסיבות של היגיינה וכיוון שהם לא נועדו לשימוש אנשים רבים. לא ניתנת כל אחריות ללקוח 
עבור שימוש על ידי אנשים רבים. תקופת האחריות מתחילה בתאריך הרכישה המוכח )סגירת חוזה הרכישה עם 

הלקוח על ידי Medela, המפיץ המורשה או המשווק המורשה שלה( )"תקופת האחריות"(. 
  2.  התחייבותה היחידה של Medela במסגרת אחריות מפורשת זו היא להחליף או לתקן, על פי שיקול דעתה, 

את המוצר או חלקיו )אם המוצר אינו זמין, לספק מוצר מסוג דומה(. ככלל, במקרה שהמוצר או החלקים 
המדוברים מתוקנים או מוחלפים במסגרת אחריות זו תקופת האחריות לא תוארך. בנוגע למוצרים או לחלקי 
מוצר המתוקנים או מוחלפים במסגרת אחריות זו, מספקת Medela אחריות לכל מוצר או חלק מוצר שתוקן 

או הוחלף לתקופה של תשעים )90( יום מאספקת המוצר שתוקן או הוחלף או עד לתום תקופת האחריות 
 .Medela המקורית - התקופה הממושכת מביניהן. כל המוצרים או החלקים שהוחלפו הופכים לקניינה של

אחריות מפורשת זו אינה תקפה לגבי אביזרים.
  3.  זוהי אחריות נוספת ללא עלות. היא אינה משפיעה על טענה או זכות חוקית כלשהי של הלקוח כפי שמצוין 

בחוקים הנוגעים למכירת מוצרי צריכה.

קבלת שירות במסגרת האחריות  .II
  1.  כדי לקבל אישור לקבלת שירות במסגרת האחריות על הלקוח לפנות במהלך תקופת האחריות אל המשווק שממנו 

 .)"Medela מרכז שירות של"( Medela או למרכז השירות של Medela רכש את המוצר, למפיץ מורשה של
ל-Medela תעמוד הזכות לגבות סכום חד-פעמי הולם עבור עלויות שירות נוספות במסגרת האחריות )מכסים ומסי 
ייבוא, עלויות משלוח, לוגיסטיקה וניהול( אם המדינה שבה הוגשה תביעת האחריות אינה המדינה שבה המוצר 

נרכש במקור. Medela רשאית לבצע את שירות האחריות שלה כתלות בהסדרת עלויות אלה על ידי הלקוח.
  2.  כדי לקבל שירות במסגרת האחריות יש צורך ב: הוכחת רכישת המוצר על ידי הלקוח מ-Medela, ממפיץ 

מורשה או ממשווק מורשה שלה, כולל תאריך; החזרת המוצר הפגום ותיאור של הפגם )כולל ציון המועד שבו 
הלקוח הבחין בפגם(. 

  3.  החזרת מוצר פגום תבוצע על חשבון הלקוח ובאחריותו בלבד. מוצרים מתוקנים או חלופיים יישלחו ללקוח 
פרטי ללא עלות. 

עברית
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