ציוד אימוני כוח מסחרי
אחריות מוגבלת

עבור ציוד אימוני כוח מסחרי מבית  Precorאשר יוצר לאחר תאריך התוקף של
אחריות מוגבלת זו.
קרא בעיון את תנאי והתניות האחריות המוגבלת לפני השימוש בציוד מבית
 Precor Incorporatedשברשותך .על-ידי שימוש בציוד ,אתה מסכים לפעול
בכפוף לתנאי והתניות האחריות הבאים.

אחריות מוגבלת
( Precor Incorporatedלהלן )"Precor" ,מתחייבת שכל מוצרי  Precorהנם
נטולי פגמים הקשורים לחומרים ולייצור למשך תקופת האחריות האמורה להלן.
תקופות האחריות מתחילות בתאריך המופיע בקבלה של הרכישה המקורית.
אחריות זו חלה אך ורק על פגמים שיתגלו במהלך תקופת האחריות ,והיא תקפה
לגבי הרוכש המקורי של המוצר בלבד .חלקים שיתוקנו או יוחלפו בכפוף לתנאי
אחריות זו יכוסו באחריות למשך יתרת תקופת האחריות המקורית בלבד .כדי
לתבוע את זכויותיו במסגרת אחריות זו ,על הרוכש ליידע את  Precorאו המפיץ
המורשה של  Precorשממנו נרכש המוצר תוך  30יום מתאריך גילוי הבעיה
ולהעמיד את המוצר הרלוונטי לבדיקה על-ידי  Precorאו נציג השירות שלה.
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התחייבויותיה של  Precorבמסגרת אחריות זו מוגבלות כמפורט להלן.

תקופות האחריות וכיסוי
כל מוצרי ציוד אימוני הכוח המסחריים שיוצרו או נמכרו לאחר תאריך  1בינואר ,2015
בכפוף לתנאים וההתניות האמורים בזאת (מלבד מוצרי ציוד סיבולת לב-ריאה):
חלקי מסגרת המבנה ורכיבים המרותכים אליה:
כל המשטחים ,כולל משטחים צבועים ומצופים:
חלקים נעים של המבנה ,לוחות ורכיבי מערום
משקולות ,מסבים ,תותבים ,גלגלות ומנגנוני כוונון
מושב:
כל יתר החלקים (כולל ידיות ,מכסים ,כבלים ,פיני
בחירה וחיפויים):
כריות ריפוד ,כריות רולר ,אמצעי אחיזה ורצועות:
עבודה:

 10שנים
שנה אחת
 5שנים

שנה אחת
 6חודשים
שנה אחת
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תולבגהו םיאנת

תנאים והגבלות
אחריות זו תהא תקפה בהתאם לתנאים האמורים להלן בלבד:
1.1האחריות חלה על המוצר מבית  Precorאך ורק אם:
a.aהמוצר טופל על-ידי ספק שירות מורשה של  .Precorמחוץ לגבולות צפון
אמריקה ,הטיפול במוצר יתבצע על-ידי טכנאי סניף  Precorאו מפיצים
מורשים של .Precor
b.bהמוצר נשאר ברשות הרוכש המקורי והוצגה הוכחת רכישה.
c.cהמוצר לא עבר תאונה ,שימוש שגוי ,שימוש לרעה ,תחזוקה לקויה או שינוי
שלא אושר על-ידי .Precor
d.dהתביעה הוגשה במהלך תקופת האחריות.
2.2האחריות המוגבלת חלה על מוצרי ציוד אימוני כוח מבית  Precorאשר תוכננו
באופן ספציפי לשימוש מסחרי בלבד ,והיא תבוטל במקרים בהם ייעשה שימוש
במוצרים אלה בסביבה שאינה מסחרית או שהם יותקנו במכון הפועל בארץ שאינה
ארץ המכירה המקורית.
3.3למעט בקנדה Precor ,אינה משלמת עבור עבודה מחוץ לגבולות ארצות הברית.
האחריות המוגבלת על הציוד תתבטל אם הציוד יותקן בארץ שאינה ארץ המכירה.
4.4חלקים נעים המחוברים למסגרת המבנה אינם נכללים באחריות על מסגרת
המבנה (לדוגמה ,זרועות נעות ,מכלולי מושב וריפוד לגב ,מנגנונים לכוונון התנוחה
וכו').
5.5האחריות המוגבלת אינה מכסה וחברת  Precorאינה מעניקה אחריות לעבודה או
למוצרים של חברות צד שלישי (כגון ריתוך ועבודות דומות).
לפרטים ,אנא פנה למפיץ המקומי.
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האחריות המוגבלת לא תחול על:
1.1פריטים קוסמטיים ,לרבות אך ללא הגבלה ,לפריטים הבאים :אמצעי אחיזה,
מושבים ותוויות ,או פריטים אחרים שחלקם החיצוני ניזוק או הושחת כתוצאה
משימוש לרעה ,שימוש שגוי ,תאונה ,תחזוקה או התקנה לקויות ,טיפול שגוי או
שינוי בעיצוב או במבנה שלא אושר על-ידי  ,Precorכולל שימוש בכל חלק חילוף
שאינו מתוצרת יצרן הציוד המקורי (.)OEM
2.2נזקים למראה ,למבנה או לפונקציונליות (כולל אבק ,קורוזיה ובלאי חריג) שנגרמו
כתוצאה מאי-עמידה בנהלי התחזוקה המתוארים במדריך למשתמש.
3.3תיקונים שבוצעו בציוד  Precorשאינו נושא מספר סידורי או שבו תגית המספר
הסידורי שונתה או הושחתה.
4.4קריאות שירות לתיקון התקנת הציוד או מתן הנחיות לבעלים בנושא השימוש
בציוד.
5.5עלויות איסוף ,מסירה או הובלה הקשורות לתיקונים.
6.6כל עלויות העבודה שנגרמו לאחר תקופת האחריות הרלוונטית על עבודה.
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תוירחאמ רורחשו רותיו בתכ

כתב ויתור ושחרור מאחריות
כתבי האחריות המסופקים בזאת הם האחריות היחידה שמוענקת על-ידי ,Precor
והם מחליפים כל מצג קודם ,סותר או נוסף ,בין אם ניתן בעל-פה או בכתב .משך הזמן
של כל אחריות משתמעת ,לרבות האחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת
אשר חלה על אחד הרכיבים המתוארים לעיל ,מוגבל לתקופות של כתבי האחריות
המפורשת האמורים לעיל עבור רכיבים אלה Precor .מסירה בזאת את אחריותה
ומחריגה כתבי אחריות אלה לאחר תום תקופה זו .בשטחי שיפוט מסוימים ,החוק אוסר
את הגבלת משך תחולת האחריות המשתמעת ,ולכן ייתכן שהאמור לעיל אינו תקף
לגביך .בנוסף Precor ,מסירה בזאת את אחריותה ומחריגה את כל יתר ההתחייבויות
או החבויות ,בין אם מפורשות או משתמעות ,עולות מכוח החוק או לא ,ביחס לכל אי-
עמידה או פגם בכל מוצר ,כולל וללא הגבלה( :א) כל התחייבות ,חבות ,זכות ,תביעה
או סעד בגין עוולה ,בין אם הם נובעים מהזנחה מצד  Precorאו ספקיה (באופן פעיל,
סביל או המיוחס להם); וכן (ב) כל התחייבות ,חבות ,זכות ,תביעה או סעד בגין אובדן
או נזק לכל ציוד .כתב ויתור ושחרור מאחריות זה יחול גם במקרים בהם האחריות
המפורשת האמורה לעיל אינה ממלאת את יעודה המהותי.
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סעדים בלעדיים
עבור כל מוצר המתואר לעיל אשר אינו עומד בתנאי האחריות שלו Precor ,תספק,
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,אחד מהבאים )1( :תיקון; ( )2החלפה; או ( )3החזרת
מחיר הרכישה .ניתן לקבל את שירות האחריות המוגבלת של  Precorעל-ידי פנייה
לסניף או לספק המורשה של  Precorשממנו רכשת את הפריט Precor .משלמת
לספקי שירות מורשים של  Precorעבור נסיעות במסגרת האחריות בתחומי אזור
השירות הרגיל שלהם ,לצורך תיקון של ציוד באתר הלקוח .ייתכן שתחויב עבור נסיעה
למקום שנמצא מחוץ לתחומי אזור השירות .אלה יהיו הסעדים היחידים והבלעדיים של
הרוכש בגין כל הפרת אחריות.

םיירקמו םייתאצות םיקזנ תגרחה

החרגת נזקים תוצאתיים ומקריים
 Precorו/או ספקיה לא יישאו בכל אחריות או חבות ,בין אם מכוח חוזה (לרבות
האחריות) ,עוולה (לרבות הזנחה פעילה ,סבילה או מיוחסת ואחריות קפידה) או גורם
אחר ,בגין נזקים לציוד ,נזקים לרכוש ,אובדן שימוש ,רווחים או הכנסות ,עלות הון,
עלות ציוד חלופי ,עלויות נוספות שנגרמו לקונה (כתוצאה מתיקון או סיבה אחרת) או
כל נזק מקרי ,מיוחד ,עקיף או תוצאתי אחר ,בין אם מקורו באי-מסירה או בשימוש,
שימוש שגוי או העדר היכולת לעשות שימוש במוצר .החרגה זו תחול גם אם האחריות
האמורה לעיל לא תמלא את ייעודה המהותי וללא תלות בעילה לתביעת הנזיקין -
הפרת אחריות ,הפרת חוזה ,הזנחה או חבות קפידה בגין עוולה או מכוח כל תיאוריה
משפטית אחרת .בשטחי שיפוט מסוימים ,החוק אוסר החרגה או הגבלה של נזקים
מקריים או תוצאתיים ,ולכן ייתכן שהאמור לעיל אינו תקף לגביך.
כתב אחריות זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שעומדות לזכותך זכויות
נוספות ,המשתנות משטח שיפוט אחד לאחר.
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