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   תעודת אחריות של המתקין

   

   כתב אחריות

   

........... שנת ייצור.............דגם...............למחמם מים סולארי מתוצרת
 מחזיק -להלן ..............(ל........... בתאריך, .............שהותקן ב.......... 'מס

   ).מחמם המים
     .-.......................מ.......................... החתומים מטהאנו

  ) רישום' ז או מס"ת' מס, שם נותני התעודה (                         
מצהירים שהתקנו מחמם המים , ...................טלפון מספר) מען נותני התעודה(

ים בזה לטיב התקנתו ואנו אחרא, 4 חלק 579י "בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת
   :של מחמם המים ולפעולתו התקינה בהתאם לתנאים דלהלן

-....הצנרת והבידוד לצנרת , תקופת האחריות היא לגבי עבודת ההתקנה. 1
   .........עד יום...............מיום: שנים.*

,  האחריות היא לפעולתו התקינה של מחמם המים כך שתסופק למחזיק בו .2
   :כמות חום מזערית כדלקמן,  כמוגדר בתקןביום שמש תקני

   ; ליטרים120 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 4800  )1(
   ; ליטרים150 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 6000  )2(
   ; ליטרים200 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 8000  )1(

   

דרושים לפעולתו התקינה של מחמם האחריות היא למתן שירותי האחזקה ה. 3
בתקופת האחריות כלולה במחירו ושולמה , התמורה בעד שירותי האחזקה; המים

הרכבה והובלה או , התמורה כאמור כוללת גם פירוק; לנו מאת בעל התעודה
   .החלפת חלקים שהותקנו על ידינו

   - 5 אנו מתחייבים בכפוף לאמור בסעיף  .4
על , להחליף ולהתקין חלקי חילוף שהחלפתם מתחייבת על פי תעודה זו) 1(

   ;חשבוננו
 ימים מיום 7להענות לקריאת מחזיק במחמם המים ולבצע שירות החזקה תוך ) 2(

   ; ימים מיום הקריאה14הקריאה ולסיים את מתן שירות האחזקה תוך 
ו במקום העסק שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של מחמם המים א) 3(

   ;..............מספר הטלפון, ..............שלנו ב
 ימים מיום 10תוך , לפרסם ברבים כל שינוי במען או במספר הטלפון שלנו) 4(

   .השינוי

   

   : האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מאלה .5
   ;הקלקול נגרם בשל נסיבות שבכוח עליון ) 1(
   ; או מהפרעות ברשת המים או ברשת החשמל הקלקול נובע מתקלות )2(
,  הוכנסו בהתקנת מחמם המים שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו )3(

) 2(4בנסיבות שלא היה בהם הפרת התחייבותינו לגבי המועד הקבוע בסעיף 
   ;לתעודה זו

   ; הקלקול נובע מסתימה במערכת המים כתוצאה מהצטברות אבנית או סיד )4(
שליחו או , הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת החזקה זו) 5(

   .עושה שירות החזקה מטעמו

   

תימשך האחריות לפי ,  בכל מקרה של העברת הבעלות על מחמם המים .6
   .עד תום תקופת האחריות, תעודה זו לטובת רוכש הבעלות

) מקום.............. (ךתארי...................ניתן ב.........מספר התעודה
 .............................  

  חתימת נותן האחריות 

   שנתיים לפחות* 

 


