
  

  

 

BSH Home Appliances Ltd., PO 12817, Herzlia 4685210, Israel   

B S H  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

Postal address: BSH Home Appliances Ltd., PO 12817, Herzlia 4685210, Israel  

Address for visitors: 25 Maskit St., Herzlia 4685210, Israel  

Telephone: +972-9-9730000; Fax: +972-9-9730060; www.bsh-group.com  

Registered Office: Herzlia; Registration Number: 513102178 (Israel)  

 

   

B S H  H O M E  A P P L I A N C E S  L T D .  

 

 : Constructaמתוצרת   מדיחי כליםל "שנות אחריות 3"תנאי רכישת 

 :האחריות הנוספת( 1) 

סעיף חשמלי" כהגדרתו במוצר "לאפשר ללקוח הרוכש  ונועד זה בהסכםשנות אחריות המצוינים  3 תנאי רכישת

ריות האח" בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד הרכישה )להלן: , לרכושלהלן (2)

"(, כך שסך כל תקופת האחריות תהא האחריות הנוספתנוספות )להלן: " שנתיים"(, אחריות למשך המקורית

המוצר )האחריות הנוספת תהא זהה לתנאי האחריות בשנה הראשונה על סייגיה שנים מעת רכישת  3 -ל

כולל ₪  199מורה של וכל זאת בת (מכשירים ביתיים בע"מבי.אס.אייץ' ובכפוף לתנאי תעודת האחריות של 

 מע"מ ובכפוף תנאים המפורטים להלן.

  "מוצר חשמלי"( 2)

שיובא ושווק על ידי  "Constructa"מתוצרת  מדיח כליםהכוונה ל –" מוצר חשמליזה " הסכםלעניין 

 . "(BSHבי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ )להלן: "

 :הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת( 3)

( 4בסעיף ) הנקובההנ"ל בתקופה  (,2מהמוצרים המפורטים בסעיף )ר רכש את אחד או יותר כל לקוח סופי אש

  להלן ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

 הלקוח הסופי הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. .א

נציג מטעם חברת השירות הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה תקפה לתקופה )כהגדרתה לעיל( ל .ב

"(. בהעדר חשבונית עסקה/ קבלה אשר תוצג ע"י הלקוח, לא CSBסי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ )להלן: "

 מחויבת למימוש ההטבה. BSHתהיה 

שת האחריות הנוספת תעשה בכפוף )כולל מע"מ(. רכי₪  199עבור ההטבה סך של  CSB-הלקוח ישלם ל .ג

 יום ממועד רכישת המוצר.  30-להתקנת המוצר ולא יאוחר מ

 ( שונות4)

רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה עפ"י שיקול דעתה. הודעה מוקדמת  BSH .א

 מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות באתר האינטרנט.

לא תישא באחריות כלשהי בגין  BSHהינה על הלקוח בלבד.  האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת .ב

 אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מן הלקוחות, או כל אדם אחר עקב רכישת האחריות הנוספת או  BSH .ג

 חריות המוטלת עליה עפ"י חוק.כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר וזאת מעבר לא

אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירותים שינתנו ללקוחות בחנויות בהן ירכשו את  BSH .ד

 .BSHהמוצרים של 

 

 


