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כתב אחריות לאופניים מתוצרת KTM BIKE INDUSTRIES
אופני חברת  KTM BIKE INDUSTRIESמיוצרים מחומרי גלם מעולים ,בתהליכי יצור והרכבה מתקדמים ,תוך שימוש במרכיבים של
ספקים מובילים .על כן מעניקה חברת  ,KTM BIKES INDUSTRIESבאמצעות היבואן הבלעדי בישראל ,ד.ל.ב מוטוספורט בע"מ,
אחריות לאופניים ע"פ התנאים הבאים:


האחריות ניתנת לתקופה של  1שנים מיום הרכישה על שילדות אופניים המיוצרות מאלומיניום ולתקופה של  1שנים אחריות
לשלדות אופניים המיוצרות מקרבון ושלדות דגמים המיועדים לרכיבת . DH/FR



האחריות מותנית בהצגת חשבונית רכישה מקורית הנושאת את שמו המלא של הקונה הראשון ,מספר השלדה ,תאריך הרכישה
וחותמת חנות משווק מורשה בלבד.



האחריות תינתן לרוכש הראשון (המקורי) של האופניים בלבד.



האחריות כוללת את השלדה ,והמשולש האחורי (בשלדות שיכוך מלא) וחוליות המתלה ,בלבד



התקנת משכך קדמי בעל מהלך ארוך או קצר מזה שנקבע על ידי היצרן ,או כל שינוי אחר בשלדה או במנגנון אחר באופניים ,יגרמו
לביטול האחריות על האופניים.



מוט האוכף יותקן בהתאם למגבלת מיקומו בתומכות האוכף המצוינת עליו .התקנה מעבר לנקודה זו תגרום לביטול האחריות על
השלדה.



האחריות אינה כוללת את בלאי החלקים המפורטים לעיל:
 oצמיגים  ,פנימיות ,סט היגוי ,מוט כידון ,כידון ידיות אחיזה  ,מערכות הילוכים  ,קסטת גלגלי שיניים אחורית,
שרשרת  ,קראנק ,חישוקים ,חישורים ,דוושות ,מכלול צירי גלגלים  ,חבק מוט אוכף  ,מוט אוכף ,אוכף.



חברת  KTM BIKE INDUSTRIESשומרת לעצמה את הזכות להחליף חלקים ושלדות שבורים לחלקים ושלדות חדשים של
שנת הדגם הנוכחית.



האחריות ניתנת כנגד פגמים ביצור וטיב העבודה כל עוד היו בשימוש ואחזקה נכונה.



חברת  KTM BIKE INDUSTRIESלא תכבד תביעת אחריות לנזקים הנגרמים או נגרמו על ידי שינוי ו/או הרכבה של חלק לא
מתאים לאופניים או מהסוג הלא מתאים לאופניים או על ידי שימוש לרעה.



האחריות מותנית בהקפדה על שיגרת טיפולים ובדיקת בטיחות תקופתית בחנות משווק מורשה אחת ל  1חודשים ובביצוע טיפולי
מנע :בדיקה כללית ,חיזוק ברגים ,ניקיון ושימון חלקים נעים ,בדיקת צמיגים ,בדיקת בלמים ורפידות בלם.



מימוש האחריות יעשה ב____ בלבד ועל ידי _____.

בכל מקרה של תביעת אחריות יש לפנות למשווק מורשה ו  /או בכתב למשרדי החברה ד.ל.ב מוטוספורט בע"מ רחוב כהנמן  301בני ברק

