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  הגנת הצרכ�

  �1981א"תשמ, חוק הגנת הצרכ�

  )א18סעי� (אחריות ושירות לאחר מכירה 

  
        

        

סיטונאי או , יבוא�, לחייב יצר�, רשאי בתקנות, של הכנסתבאישור ועדת הכלכלה , השר  .א18
וכ� רשאי הוא לקבוע הוראות , מכירה לתת שירות לצרכ� לאחר, קמעונאי של טובי� או שירותי!

   �לעני� זה לרבות באלה 

במש$ , בלי תשלו!, בשלמות! או בחלק!, תיקו� ליקויי! ופגמי! והחלפת טובי�  )1(
  ;תקופה שיקבע

  ;ירות במענו של הצרכ�מת� הש  )2(  

  ;הדרכי! והמועדי! לביצוע השירות  )3(  

  ;י!מקיו! תחנות שירות במקומות או באזורי! מסוי  )4(  

ואיסור התנאה בתעודות כאמור על זכויות הצרכ� לפי , תוכנ�, מת� תעודות אחריות  )5(
  .די�

  בסעי� קט� רשאי לקבוע הוראות בענייני! המפורטי! , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, השר) ב(

לאחר שלא לתיקו� ליקויי! ופגמי! והחלפת טובי� ג! לעניי� חוזה למת� שירות , )4(עד ) 2)(א(
לרבות תיקו� והחלפה כאמור בתקופת אחריות ארוכה יותר מהתקופה שנקבעה לפי סעי� , מכירה
 .ולעניי� חוזה למת� שירות שבו השירות מותנה בתקינות טובי� הנמצאי! אצל הצרכ�, )א(קט� 

בתקופת ) א(קט�  ו! חיובי! לפי סעי�לש! קי, נדרש ביקור טכנאי במענו של צרכ�) 1(  )ג(
או בהתא! לחוזה למת� שירות שבו השירות מותנה , אחריות שנקבעה לפי אותו סעי� קט�
, או בהתא! לחוזה למת� שירות מסוג שקבע השר, בתקינות הטובי� הנמצאי! אצל הצרכ�

את המועד (נות� השירות  �בסעי� זה , )יתא! מי שמחויב לתת שירות לפי הוראות סעי� זה
  .ואת שעת הביקור ע! הצרכ�

, לא יעלה על שעתיי! מעבר לשעה שתואמה) 1(זמ� ההמתנה לטכנאי כאמור בפסקה ) 2(
ואול! נות� השירות רשאי להציע לצרכ� להמתי� לקריאה טלפונית כתחלי� לתיאו! 

ובלבד שזמ� ההמתנה של הצרכ� במענו לא יעלה על שעתיי! והובהר לצרכ� שהוא , האמור
  .שאי לסרב להצעה כאמור א! אי� בה כדי להקל עליור

בערב שקד! למועד  20:00לא יאוחר משעה , נות� השירות רשאי להודיע לצרכ�) 3(
ובלבד , ולתא! עמו מועד ושעה חדשי! לביקור, על דחיית ביקור טכנאי, הביקור שתוא!

  .כ$ לפי די�שאי� בדחיה כאמור כדי לדחות את מת� השירות מעבר לפרק הזמ� שנקבע ל

לפיצוי בלא , בשל אותה הפרה, יהיה הצרכ� זכאי, )ג(הפר נות� השירות את הוראות סעי� קט� ) ד(
  :כמפורט להל�, הוכחת נזק

וחלפו שעתיי! מעבר לזמ� ) ג(תוא! מועד לביקור טכנאי בהתא! להוראות סעי� קט� ) 1(
חלפו שלוש ; חדשי! שקלי! 300פיצוי בסכו! של  �) 2)(ג(ההמתנה כאמור בסעי� קט� 

  ;שקלי! חדשי! 600פיצוי בסכו! של  �שעות מעבר לזמ� ההמתנה האמור 

פיצוי  �לעניי� הקריאה הטלפונית ) 2)(ג(פעל נות� השירות בניגוד להוראות סעי� קט� ) 2(
  .שקלי! חדשי! 300בסכו! של 

   נות� השירות רשאי להציע לצרכ� הזכאי לפיצוי לפי הוראות סעי�) ה(
ובלבד שהודיע לצרכ� כי הוא רשאי לבחור בי� , בטובי� או בשירותי!, פיצוי בשווה כס�, )ד(קט� 

  ) 9' תיקו� מס(
  �2000ס"שת
ת לטובי� וחריא

  ולשירותי�
  ) 9' תיקו� מס(
  �2000ס"שת
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נטל ההוכחה כי הצרכ� הסכי! ; הפיצוי הכספי לבי� הפיצוי המוצע והצרכ� נת� את הסכמתו לכ$
  .לפיצוי לפי סעי� קט� זה הוא על נות� השירות

בעת קביעת המועד ושעת הביקור של  נבע האיחור מנסיבות שנות� השירות לא ידע עליה�) ו(
לא , ולא יכול היה למנע�, או שלא ראה ולא היה לראות� מראש, טכנאי ולא היה עליו לדעת עליה�

  .יהיה הצרכ� זכאי לפיצוי לפי סעי� זה

  

  


