
 אחריות מורחבת ל 12 חודשים
 תבריכו

חודשים מיום קבלתן אצל  12ככלל, תקופת האחריות לבריכות עמודים/צינורות/אולטרה היא למשך 
 הרוכש.

  האחריות כוללת:
 .חודשים 12 - )האחריות אינה כוללת שינויים בגוון היריעה( הלחמות/תפרים ביריעת הבריכה -
ן אחריות על חלקי חודשים בלבד/אי 3)אחריות על חלודה למשך  חודשים. 6 -מסגרת הבריכה  -

 פלסטיק(. האחריות אינה כוללת שבר או התעקמות שנובעת מהתקנה לא נכונה.
  אין כל אחריות על חורים/נקבים/קרעים ביריעת הבריכה. -

האחריות על ההלחמות בתחתית הבריכה תהא תקפה בתנאי שהרוכש הניח מתחת לבריכה תחתית 

  וג שתכסה את כל שטח תחתית הבריכההגנה לבריכה מסוג פלציב/דמוי פלציב/קלקר/ספ
מפולסת ונקיה מכל חפצים העלולים לחדור דרך תחתית ההגנה  ובתנאי שהבריכה תונח על קרקע ישרה,

  ולפגוע בתחתית הבריכה.
 ניתן לרכוש באתר זה במחיר סמלי. לבריכה הגנה תחתית

 האחריות אינה כוללת חדירת דשא לתוך תחתית הבריכה בין אם הונחה תחתית הגנה ובין אם לאו.

יכה תמומש בתנאי שהרוכש ישלח לחברה הוכחה מצולמת )תמונה האחריות על הלחמות בתחתית הבר
 ו/או סרטון וידאו( בה נראית הבריכה )כשהיא מלאה במים( בבירור מונחת על תחתית הגנה כאמור.

 תחתיתבללא הוכחה מצולמת שהבריכה מונחת על תחתית הגנה, האחריות על תפרים/הלחמות 
 .לא תהא תקפה ההבריכ

בהנחת הבריכה על תחתית הגנה כאמור, האחריות לא תהא תקפה להלחמות רוכש שאינו מעוניין 
 בתחתית הבריכה.

רוכש שלא הניח את הבריכה על תחתית הגנה כאמור, ויגלה פגם ו/או דליפה בתפרים/הלחמות בתחתית 
הבריכה, לא תכוסה תחתית הבריכה באחריות החברה והרוכש לא יוכל לבטל את עסקת הרכישה על אף 

 .1981חוק הגנת הצרכן האמור ב
 RXT ULTRA INTEX בריכות

 הבריכה. ביריעת הלחמות/תפרים על תאחריו חודשי 24
 (הבריכה. ביריעת חורים/נקבים/קרעים על אחריות היריעה/אין בגוון שינויים כוללת אינה )האחריות

 כוללת אינה בלבד/האחריות חודשים 3 למשך חלודה על )אחריות הבריכה. למסגרת אחריות חודשי 24
 (פלסטיק חלקי

 נכונה. לא מהתקנה בעתשנו התעקמות או שבר כוללת אינה האחריות בלבד. ייצור לפגמי הינה האחריות
 

 .)היבואן( בריכות מחסני ע"י יינתנו והשרות האחריות INTEX לבריכות
03- שרות: מרכז טל' - בע"מ טכני ציוד ש.אל ע"י יינתנו והשרות האחריות BESTWAY לבריכות
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 תמתנפחו בריכות
 גם אם הונחו על תחתית הגנה(.בריכות מתנפחות ועל בריכות שפה מתנפחת. ) אין אחריות על

 םמי סינון משאבות
חודשים מיום קבלתו/ה אצל הרוכש ובלבד שהרוכש  12תקופת האחריות על משאבות סינון המים היא 

 עשה בו/ה שימוש תקין וסביר לפי הוראות היצרן המצורפות להן.
ל ידנו ויימצאו פגומים ו/או אנו נחליף ו/או נתקן, ללא תשלום, במהלך תקופת האחריות, מוצרים שייבדקו ע

 נפגמו במהלך שימוש תקין על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 אין אחריות על מיכל הסינון ו/או על חלקי פלסטיקה ו/או צנרת ו/או גומיות.

 סייגים לאי תחולת אחריות על משאבות סינון מים:

 ערכת.במקרה של שריפת המנוע בשל כניסת אויר למערכת ו/או בשל חוסר מים במ -
 .CLOSEבמקרה של העברת מצבים בבורר המצבים תוך כדי פעולת המשאבה ו/או במצב  -
 (.0במקרה שהמשאבה מוקמה בהגבהה מעל פני הקרקע )מעל גובה  -
 במקרה שהמשאבה מוקמה במקום החשוף לגשם/מים/שמש ישירה. -
 להלן:במקרה שלא בוצעו פעולות התחזוקה היומיות הנדרשות להפעלת המשאבה כד -
 ניקוי הסנן מידי יום והחלפתו כל שבועיים לפחות. -. במשאבות עם סנן נייר 1  
 ימים לפחות. 7( כל BACKWASHהפעלת היפוך שאיבה ) -. במשאבות עם סנן חול 2  
ימים לפחות ושטיפת הצמר  7( כל BACKWASH) הפעלת היפוך שאיבה -. במשאבות עם סנן צמר 3  

 בנפרד כל חודש לפחות.
 ()היבואן בריכות מחסני ע"י תינתן INTEX משאבות על אחריותה

 ()היבואן בריכות מחסני ע"י תינתן STARMATRIX משאבות על האחריות
 ()היבואן הידרופארם ע"י תינתן EMAUX משאבות על האחריות
03- שרות: מרכז טל' - בע"מ טכני ציוד ש.אל ע"י תינתן BESTWAY משאבות על האחריות

5558252, 5566363-03. 
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 לבריכה אביזרים
 חודשים בלבד. 3האחריות על סולמות לבריכות ועל שואבי קרקעית תהא תקפה ל 

אין אחריות על שאר אביזרי הבריכות: תאורה, כיסויים, תחתיות, פילטרים, אביזרי ניקוי ומוצרי חיטוי 
 מים ועוד...

 
 :כללי

ריות, תבוצע על ידי הרוכש, על אחריותו הובלת המוצרים למחסני החברה לצורך תיקונם במסגרת האח
 ימים ממועד קבלתם אצל הרוכש. 14ועל חשבונו אלא אם כן טרם חלפו 

 :הבאים במקרים המוצרים על תחול לא האחריות
המוצרים ניזוקו כתוצאה מרשלנות, הזנחה, חבלה, נפילה, תאונה, שריפה, ליקויים באספקת החשמל ו/או 

 שלא בהתאם להוראות השימוש/הבטיחות/היצרן/היבואן. מתח גבוה, כוח עליון ושימוש
האחריות על יריעות הבריכות אינה כוללת חורים ו/או נקבים ו/או חתכים ו/או קרעים )למעט פרימת 

 הלחמות(.
כל תיקון ו/או טיפול בבריכות ו/או במשאבות שלא נעשה ע"י החברה ו/או ע"י מי שהחברה הסמיכה לעשות 

 האחריות.כן, מבטל מיידית את 

 
 האחריות אינם כוללת נזילות מהצנרת ומהחיבורים בין הבריכה למשאבה.

 .מים( נזילות למניעת למשאבה הבריכה בין צנרת חיבור כל בטפלון ללפף )חובה
 ג'. לצד להעברה ניתנת אינה האחריות החברה. ברישומי שמופיע כפי עצמו הרוכש כלפי הינה האחריות

 
 ! האחריות תקופת את מאריכה אינה האחריות במסגרת מוצר החלפת

 


