תעודת אחריות לדשא סינטטי מסדרת Green
לקוח יקר,
אנו מברכים אותך על רכישת דשא סינטטי מסדרת  GREENהמיובא ע"י חברת הגרעין בע"מ (להלן החברה).
ארץ ייצור הדשא :סין .
האחריות על סדרת דגמי דשא מסדרת  GREENהיא עד מקסימום  5שנים בהתאם לדגמים
דשא סינטטי מדגם צבר ,צבר פלוס  5 :שנות אחריות ,בכפוף לתנאי האחריות ** ,
דשא סינטטי מדגם אירוס ,סביון ,ניצן ,נרקיס ,לוטוס ,ורד  3 :שנות אחריות ,בכפוף לתנאי
האחריות** בכל רחבי הארץ .
באזור אילת ,בקעת הירדן והערבה באזורים אלו האחריות הינה ל 3 -שנות אחריות על כל דגמי הדשא בשל תנאי האקלים השוררים
באזורים הנ"ל **
** תנאי אחריות לדשא סינטטי:
 .1האחריות תינתן כנגד הצגת חשבונית קניה בלבד.
 .2האחריות הינה מדורגת ויורדת עם חלוף השנים .מובהר בזאת כי גובה הפיצוי יחושב בצורה של
אחוז מגובה סכום הקניה המקורי כדלקמן :
דגמי דשא סינטטי מסוג צבר ,צבר פלוס 5 ( :שנים מדורג )
עד תום השנה הראשונה ממועד הקניה  100% -פיצוי משווי קניית הדשא הסינטטי בלבד,
בשנה השנייה ממועד הקניה  70% -פיצוי משווי הקניה המקורי,
בשנה השלישית ממועד הקניה  50% -פיצוי משווי הקניה המקורי,
בשנה הרביעית ממועד הקניה  20% -פיצוי משווי הקניה המקורי,
בשנה החמישית ממועד הקניה  10%פיצוי משווי הקניה
החל מתום השנה החמישית ממועד הקניה לא יינתן פיצוי כל שהוא בגין רכישת הדשא הסינטטי.
דגמי דשא סינטטי מסוג אירוס ,סביון ,ניצן ,נרקיס ,לוטוס ,ורד (  3שנים מדורג )
עד תום השנה הראשונה ממועד הקניה  100% -פיצוי משווי הקניה של הדשא הסינטטי בלבד,
בשנה השנייה ממועד הקניה –  50%פיצוי משווי הקניה המקורי,
בשנה השלישית ממועד הקניה  20%פיצוי משווי הקניה המקורי .
החל מתום השנה השלישית לא יינתן פיצוי כל שהוא בגין רכישת הדשא הסינטטי.
 .3האחריות תקפה אך ורק לנשירת סיבים התפוררות או פרימת תפרים משטח הבסיס
האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה של וונדליזם או נזקי טבע או השחתה (ונדליזם) ו/או שימוש לא נכון,.
 .4האחריות תקפה בכפוף לכך שהדשא הסינטטי הותקן בהתאם להנחיות החברה.
 .5החברה אינה אחראית לטיב ואיכות ביצוע התקנת הדשא הסינטטי בשטח.
 .6החלפת דשא סינטטי במסגרת אחריות תבוצע אך ורק לאחר ביקור של נציג מטעם החברה בשטח ואישור ההחלפה.
 .7החברה לא תישא בעלויות ביצוע עבודת ההחלפה ,אלא אך ורק בעלויות אספקת דשא סינטטי חלופי במסגרת כתב אחריות זה.
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