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ארבע שנות אחריות מוגבלת*

תעודת אחריות

לקוח נכבד,

אנו מברכים אותך על החלטתך הנבונה לרכוש מוצר איכותי מקו המוצרים של אמריקן סיסטם.

תעודת אחריות זו תהיה ברת תוקף באם ימלאו התנאים הבאים:

החברה תקבל לאחר הקניה את הספח של תעודת אחריות זו כשהוא ממולא ונושא חותמת 

וחתימת נציג המכירה המוסמך של החברה.

תנאי אחריות החברה לחלקי הספה כתובים בגב תעודה זו, אנא עיין בהם.

כמה הוראות שימוש לשלימות המוצר:

1. אין לקפל או לכופף את המזרון.

2. אין לאפשר לילדים לקפוץ על המזרון.

3. אין לנקות את הספה בכל חומר כימי או חומר נוזלי שהוא.

4. הניקוי יתבצע בשואב אבק או במטלית יבשה בלבד.

5. אין להשכיב תינוק במיטה לפני שנפרש סדין ניילון כדי להגן על המזרון מרטיבות וכתמים.

6. יש לפתוח את ארגז המצעים ממרכז הספה בלבד )ולא מהצדדים(.

* ראה  סעיף 1 לנספח לענין אחריות.

בברכה   

אמריקן סיסטם - המומחים למזרונים וספות נוער )1996( בע"מ ח.פ 512261694   

פארק המדע - רציף הרכבת רחובות.   

טלפון: 08-9318598  פקס: 08-9461916   

נספח לתעודת אחריות

NO:______________ :מס

NO:______________ :מס

אנו מבקשים למלא גלויה זו בשני צדדיה עם הפרטים הנדרשים.

גלויה זו מהווה נספח לתעודת האחריות ויש לשלוח נספח זה אלינו בדואר רשום.

ספת נוער - דגם: 

מידה:  מזרון - דגם:       

שם הלקוח:

כתובת הלקוח: 

תאריך קבלת המוצר: 

שם החנות בה נקנה: 

חותמת סוכן מוסמך:

תאריך קניית המוצר: 



אחריות לחלקי הספה הינה כדלקמן:

		 א.	תקופת	האחריות	כוללת	למבנה	הספה,	דהיינו:	מרכיבי	הריפוד,	מסגרות	העץ	ו/או	המתכת	 	.1
ומנגנוני	התפעול	הינה	שנה	אחת	מיום	הקניה	של	הספה.

ב.	תקופת	האחריות	נוספת	מוגבלת	לכרית	הקפיצים	שבמזרון,	המהווה	חלק	מהספה	שיוצרה	על	ידי		 	
החברה	הינה	)5(	חמש	שנים	מיום	הקניה.

בתקופת	האחריות	תתקן	החברה	את	הפגם	בכרית	הקפיצים	ו/או	במבנה	הספה. 	.2
א.	אם	הפגם	בכרית	הקפיצים	ו/או	במבנה	הספה	יתגלה	עד	לתום	השנה	הראשונה	מיום	הקניה	תוביל		 	.3

החברה	את	הספה	מבית	הלקוח	למפעלה	ובחזרה	על	חשבונה.
ב.	אם	הפגם	בכרית	הקפיצים	ו/או	במבנה	הספה	יתגלה	לאחר	שנה	אחת	מיום	הקניה	ועד	לתום	 	

תקופת	האחריות	כאמור	-	יהיה	על	הלקוח	להוביל	את	הספה	מביתו	למפעלי	החברה	ובחזרה	על	
חשבונו.

הודעה	על	הפגם	כאמור,	תינתן	לחנות	בה	נקנתה	הספה	או	לנציג	השירות	במפעל	החברה,	בצירוף	 	.4
תעודת	אחריות.	

ביקור	של	נציג	השירות	של	החברה	בבית	הלקוח	לאחר	קבלת	ההודעה	על	הפגם	שיעשה	במשך	 	.5
השנה	הראשונה	מיום	הקניה,	לא	יחויב	בתשלום.	ביקור	לאחר	מכן	-	יחויב	בתשלום	על	פי	מחירון	

החברה	במועד	הביקור.	
א.	על	פגמים,	קרעים,	כתמים,	לכלוך,	סימני	שריפה	וכיוצא	באלה	בבד	הריפוד	יש	להודיע	לחברה	 	.6
עד	48	שעות	מיום	קבלת	הספה.	על	פגמים	הנובעים	מייצור	בד	הריפוד	יש	להודיע	לחברה	תוך	

שבוע	ימים	מיום	קבלת	הספה,	לגבי	פגמים	אלו	אם	נגרמו	על	ידי	החברה	או	נציגיה	-	תחול	אחריות	
החברה	רק	אם	ניתנה	הודעה	במועדים	כאמור.

ב.	אחריות	החברה	אינה	מכסה	טביעות	גוף	נורמאליות	בעומק	של	עד	3	ס"מ	על	המזרון	ובכל	אזוריו	 	
ואיננה	מכסה	העדפות	שונות	לגבי	נוחיות	המזרון.

אחריות	החברה	לא	תחול	בכל	אחד	מהמקרים	הבאים: 	.7
א.	אם	הובלת	הספה	ממקום	הקניה	לבית	הלקוח	/	או	הרכבת	הספה	נעשו	על	ידי	הלקוח	עצמו	ו/או	 	

על	ידי	מוביל	ו/או	מרכיב	שאינו	מוסמך	מטעם	החברה.
ב.	אם	הספה	נמכרה	כ-"דגם	מהתצוגה",	כ"סוג	ב"	ו/או	"כמות	שהיא"	האחריות	תחול	רק	על	המנגנון	 	

המכני.
ג.	אם	נגרמו	לספה	או	לכל	חלק	ממנה	קלקול,	פגם,	נזק	ו/או	בלאי	כתוצאה	מחבלה,	תאונה,	גיהוץ,	 	

טיפול,	תחזוקה	או	שימושים	רשלניים	או	בלתי	סבירים.
החברה	לא	תהיה	אחראית	לכל	נזק	שהוא	שיגרם	ללקוח	ו/או	לרכושו	כתוצאה	מהובלה	של	הספה	 	.8	

ו/או	מהרכבתה	ע"י	מוביל	ו/או	מרכיב	שאיננו	מוסמך	על	ידי	החברה.	כמו	כן,	החברה	בשום	מקרה	
לא	תהיה	אחראית	לכל	נזק	בלתי	ישיר	ו/או	תוצאתי	הנובעים	משימוש	לקוי	בספה	ו/או	בקשורים	

בה.

		 3.	.א.	אם	הפגם	בכרית	הקפיצים	ו/או	במבנה	הספה	יתגלה	עד	לתום	השנה	הראשונה	מיום	הקניה													
		 תוביל	החברה	את	הספה	מבית	הלקוח	למפעלה	ובחזרה	ולקוח	ישתתף	בהוצאות	ההובלה	על	פי										 	

מחירון	ההובלה	של	החברה	במועד	ביצוע	ההובלה. 	
		 				ב.	אם	הפגם	בכרית	הקפיצים	ו/או	במבנה	הספה	יתגלה	לאחר	שנה	אחת	מיום	הקניה	ועד	לתום													
		 תקופת	האחריות	כאמור	–	יהיה	על	הלקוח	להוביל	את	הספה	מביתו	למפעלי	החברה	ובחזרה	על	 	

חשבונו. 	
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תאריך	קבלת	המוצר
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