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תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות),

הגדרות

סוג המדבקה

האותיות וגודלן

תוכן המדבקה

אי-תחולת פסקה ()1
שבסעיף 17א(א)1
לחוק

תחילה ותחולה

תשע"ב*2102-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (01א )3()0ו 33-לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 0810-להלן –
החוק) ,בהתייעצות עם ה ממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
לפי סעיף (01א )3()0לחוק לעניין תקנה  ,5ולעניין שאר התקנות – לפי סעיף 20א(א) לחוק-יסוד:
הכנסת ,וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,0833-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה –
.1
"אחריות מלאה" – תקופת האחריות המחויבת על פי תקנות אחריות ושירות וכן תקופת
אחריות נוספת ובלבד שאינה מסויגת;
"טובין" – כהגדרתם בתקנות אחריות ושירות;
"יצרן" – אדם העוסק בייצור טובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים או עוסק בעבודה מן
העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם ,טיבם או איכותם של טובין;
בטובין מיובאים ,יראו את מי שייבא אותם כיצרן לעניין תקנות אלה;
"תעודת אחריות" – כהגדרתה בתקנות אחריות ושירות;
"תקנות אחריות ושירות" – תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) ,התשס"ו-
2112.
מדבקת אחריות תהיה מדבקה מקור ית שהנפיק יצרן אשר בשימוש סביר במוצר שעליו היא
.2
מודבקת בתקופת האחריות ,לא תינתק והכיתוב עליה לא יימחק.
הכיתוב על המדבקה יהיה באותיות וספרות ברורות ,עמידות וקריאות ,צבע האותיות
.3
והספרות יהיה נוגד את צבע הרקע שעליו הן כתובות וגודל האותיות והספרות לא יקטן מגודל גופן
של  01פיקסלים או שני מילימטרים.
על גבי מדבקת האחריות ייכתב –
.4
( )0תום תקופת האחריות המלאה;
( )2תום תקופת אחריות נוספת שהיא מוגבלת;
( )3כמפורט בתעודת האחריות;
( )4כל כיתוב נוסף לפי בחירת היצרן ובלבד שגודל הכיתוב כאמור לא יעלה על גודל
האותיות והספרות של הכיתוב האמור בפסקאות ( )0עד (.)3
החובה האמורה בפסקה ( )0שבסעיף 01א(א )0לחוק לא תחול על –
.5
( )0סוגי טובין שאינם טובין כהגדרתם בתקנות אחריות ושירות;
( )2טובין ששטח הפנים הפנוי שלהם שווה או קטן לגודל מדבקה הכוללת כיתוב כנדרש
בתקנה  )0(4עד ( )3ובהתאם להאמור בתקנות אלה.
54387313

.3

תקנות אלה יחולו על טובין –
( )0שמחירם הכולל עולה על  01,111שקלים חדשים – החל ביום י"א בסיוון התשע"ב (0
ביוני ;)2102
( )2שמחירם הכולל עד  01,111שקלים חדשים – ביום כ"ח באב התשע"ב ( 02באוגוסט
.)2102

5028330

י' באייר התשע"ב ( 2במאי )2102

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

* פורסמו ק"ת תשע"ב מס'  3023מיום  31.5.2102עמ' .0012
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הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן
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