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)א( תעודה זו מעידה כי חב’  SCANIA CV ABשבדיה )להלן 
היצרן( ,באמצעות מקס משאיות ואוטובוסים בע“מ )להלן
 היבואן( ,אחראית לשלדה חדשה )להלן  השלדה( אשר
פרטיה רשומים בספר הרכב בהתאם לתנאים המפורטים
להלן.
)ב( תעודת אחריות זו מבוססת על כתב האחריות של היצרן.
)ג( תעודת אחריות זו מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת
השלדה ומיתר תנאי ההתקשרות החוזית בין היבואן ובין בעל
השלדה באשר לעסקת רכישת השלדה ומחייבת את הצדדים
כיתר תנאי ההתקשרות ביניהם.
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)א( בכפוף לתנאים האחרים המפורטים בתעודה זו יחליף היבואן
במשך תקופת האחריות או יתקן ,בהתאם להנחיות היצרן,
ללא תשלום עבור חלפים ועבודה ,כל חלק של השלדה שבו
התגלתה תקלה הנובעת מעבודה או מחומרים בייצור השלדה,
בהתקיים התנאים הבאים:
) (1בעל השלדה פנה עם השלדה למוסך מורשה מטעם
היבואן ,בסמוך מיד לאחר שגילה את התקלה בשלדה.
) (2התקלה לא טופלה קודם לכן על ידי גורם אחר.
) (3בעל השלדה שילם ליבואן את מלוא התמורה המגיעה
ממנו עבור השלדה והתוספות ,בהתאם לתנאי ההזמנה
ועבור תיקונים ו/או טיפולים בשלדה שאינם מכוסים
על ידי האחריות.
)ב( האחריות אינה חלה לגבי תקלה הנובעת משירות שבוצע ,או
מחלק שהותקן על ידי מוסך שאינו מוסך מורשה מטעם
היבואן ,אף אם נעשה בתקופת האחריות.
)ג( החלפים שהוחלפו בשלדה במסגרת האחריות הנם רכושם
של היצרן/היבואן ,והיבואן זכאי לקבלם ולשמרם בידו או
להעבירם ליצרן.
)ד( חלפים לא מקוריים שהותקנו בשלדה על ידי בעל השילדה
או על ידי מי מטעמו חייבים לעמוד בדרישות איכות והתאמה
כמפורט להלן.
)ה( קבל בעל השילדה שירות לשלדה בתקופת האחריות במוסך
שאינו מוסך מורשה ,חייב להציג ליבואן ,בהתעורר מחלוקת
באשר לתוקפה של האחריות לשלדה ,חשבוניות ערוכות
בהתאם לסעיפים ) 16א( ו) 16ב( לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( ,תשמ“ג1983
אשר נתן לו מוסך כאמור בגין השירות לשלדה .הפרטים
שיופיעו בחשבוניות יכללו ,בין היתר ,שם החלק ,מק“ט ושם
יצרן החלק ,זיהוי מלא של הרכב ובעליו.
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)א( האחריות כאמור בסעיף ) 2א( לעיל ,ניתנת לתקופה של 24
חודשים או  300,000ק“מ ,כל הקודם ,מיום מסירת השלדה
לרוכש המקורי ,כמצוין בתעודת המסירה.
)ב( למרות האמור לעיל ,האחריות לגבי האביזרים ,המערכות או
השירותים הבאים תהיה כדלקמן:
אחריות ל 12חודשים:
ב 1מצברים
ב 2מערכת שמע
ב 3מקרר מזון
ב 4מסיטי רוח
ב  5גרי רה /תיקוני דרך
ב  6צלחת ריתום
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)א( האחריות על פי סעיף )2א( לעיל אינה חלה:
) (1על הזדקנות רגילה או התבלות של השלדה ,או של
חלקים או חלפים בה ,הנובעים משימוש רגיל בשלדה,
או כתוצאה מזיהום סביבתי והשפעות אקלימיות ,על
אובדן ברק של חלקים מצופים ,על שכבת הצבע ,על
חלקי גומי ועל ריפוד וקישוט מחומרים רכים.
) (2על תופעות בלתי סדירות קלות ,שאינן משפיעות על
איכות או על פעולת השלדה או חלקים ממנה ,כגון
רעש קל או רעידות ופגמים המופיעים רק במצבים
מסוימים או בעת פעולות בלתי סדירות.
) (3על אובדן השימוש בשלדה ,אובדן זמן ,אי נוחות ונזקים
תוצאתיים אחרים ,כגון הוצאות עבור דלק ,שמנים
ונוזלים אחרים ,טלפון ,נסיעות ,אחסון ,גרירה ,אובדן
תובלה ,נזק לרכוש פרטי או אובדן הכנסות.
) (4על פגמים בהתקנים ,באביזרים ובציוד אחר שלא נכללו
על ידי היצרן במפרט השלדה או שלא הותקנו בה על
ידי היצרן.
) (5אביזרים שהותקנו ברכב ,לפני מסירתו לידי בעל הרכב,
באמצעות מתקינים מקומיים ,יהיו כפופים לתנאי
האחריות הניתנים על ידי אותם המתקינים.
) (6על נזק לשלדה שבה קריאת המונה שונתה או שלא
ניתן לקבוע בודאות ,על פי הקריאה ,את מרחק הנסיעה
הכולל שהשלדה עברה.
) (7הצמיגים המקוריים שהותקנו ברכב הינם באחריות יצרן
הצמיגים ונציגיו בארץ בלבד ואינם באחריות היצרן ו/
או היבואן של הרכב.
)ב( האחריות על פי סעיף )2א( לעיל אינה חלה על ליקויים,
פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מ:
) (1הזנחה של הביקורות התקופתיות והטיפולים ו/או
הבדיקות הרגילות והאחזקה של השלדה ,כקבוע בספר
הנהג או בספר השירות או בספר האחזקה.
) (2מתאונות דרכים ,לרבות נזקים תוצאתיים של תאונות
דרכים או משימוש לרעה או הזנחה של התפעול הנכון
כמפורט בספר הנהג.
) (3משימוש בדלק שלא בהתאם להוראות היצרן או בדלק
שאינו באיכות המתאימה.
) (4משימוש בחלקי חילוף שאינם עומדים בדרישות איכות
והתאמה ,דהיינו חלקי חילוף שלא מתקיים בהם אחד
או יותר מאלה:
)אא( הוא מוצר תעבורה מקורי;
)בב( הוא מוצר תעבורה מסוג שמן או מוצר סיכה או
נ וזל אחר לרכב או תוסף לרכב ,התואם את
הדרישות שקבע יצרן רכב שעניינן תכונ ות מוצר
כאמור מבחינה פיזיקלית וכימית;
)גג( הוא מוצר תעבורה  ,OEMזולת אם הוכיח היבואן
לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה
מקבילה למוצר תעבורה מקורי;
)דד( הוא מוצר תעבורה המהווה חלק ממעטפת הרכב,
זולת אם הוכיח היבואן לגביו כי אין הוא מצוי
בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה
מקורי;
)הה( הוא מוצר תעבורה התואם תקן ישראלי או תקן
זר המצויים בתוקף ,זולת אם הוכיח היבואן לגביו
כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה
למוצר תעבורה מקורי;
)וו( הוא מוצר תעבורה אחר ובלבד שהוא מצוי בדרגת
איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי;
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הפעלת השלדה בתנאים חריגים ,או מהפעלתה
במקומות שלא נועדו לתנועת כלי רכב או מעבר ליכולת
הביצועים אשר נקבעה על ידי היצרן ,לרבות עומס מעל
המותר או מהפעלתה לצורכי תחרות.
משינויים בשלדה או במפרטי השלדה או בכל רכיב/
חלק של השלדה שלא הומלצו או אושרו על ידי היצרן.
מהרכבה על השלדה של חלקים ו/או אביזרים שאינם
מקוריים ו/או שלא אושרו על ידי היצרן ו/או על ידי
היבואן כגון :מזגן ,מערכת אזעקה ,מערכת רדיו וכיו“ב.
מגרירה לא נכונה.
מהתקנה או הרכבה של מיתקן על גבי השלדה ,לאחר
שהשלדה נמסרה לידי בעל השלדה.
מהשפעות חיצוניות כגון :זיהום כימי ,גשם חומצי ,ברד,
לשלשת ציפורים ,חול ,מלח ,אבנים וכד’.
משריפות ואסונות שנגרמו עקב טעויות אנוש או כתוצאה
מרשלנות או מכוח עליון.
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בעל השלדה אחראי לאחזקה הנכונה של השלדה לרבות על ידי
ביצוע טיפולים תוך שימוש בחומרים המאושרים על ידי היצרן
כמפורט בספר הנהג או בספר האחזקה ו/או בספר השירות ,אשר
יש לבצעם במוסך מוסמך ,כגון:
)א( בדיקות ,תיאומי מנוע ,כיוונים ,ויסותים ,ניקוי ,סיכה ,החלפת
חלקים ,הוספת שמנים ,החלפת שמנים ,נוזל למצבר ,נוזל
קירור )נגד קיפאון ,מונע שיתוך( ,חומר קירור למזגן ונוזלים
לבלמים ולמצמד.
)ב( החלפת חלקים בלויים כתוצאה משימוש רגיל בשלדה ,כגון:
מזרקים ,נורות ,נתיכים ,מברשות מחולל )אלטרנטור( ,מסננים
)אויר ,שמן ,דלק( ,רפידות בלמים ורפידות מצמד ,להבי
מגבים ,חגורות הינע ,אטמים )להוציא אטם ראש מנוע(,
סתמים ,תותבים ומחזירי שמן.
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי טיפולי האחזקה מחויבים
בתשלום על חשבון בעל הרכב ואינם נכללים באחריות.
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)א( פריטים מתכלים
הפריטים הבאים אינם מכוסים במסגרת האחריות במידה
ונקבע שהם התכלו או ניזוקו בעקבות שימוש רגיל ברכב:
) (1מסננים למיניהם )אויר ,שמן ודלק(
) (2רצועות הנע
) (3מותחנים ,גלגלי ביניים לרצועות הנע
) (4ציפוי רפידות המצמד
) (5רפידות בלמים
) (6להבי המגבים
) (7דיסק ,תופי בלם
) (8אטמים/סתמים מסוגים שונים
)למעט אטם ראש המנוע(
) (9תותבים ומחזירי שמן
) (10נתיכים
) (11נורות
) (12תפוחי הגה
) (13קפיצים לשלדה
) (14כריות אוויר לשלדה
) (15מגני בוץ
) (16גומיות לוו גרירה
) (17גומיות לצלחת ריתום
) (18פין לוו גרירה
) (19נועל לצלחת ריתום
)ב( חומרי סיכה
הפריטים הבאים אינם מכוסים באחריות:
שמנים ,נוזלים וחומרים
שמן מנוע
שמן תיבת הילוכים
נוזל בלם ומצמד
משחת סיכה
נוזל גירוז
האלקטרוליט במצבר
גז הקירור )הקרר( שבמערכת המזגן
נוזל דיפרנציאל
נוזל ממסרת היגוי
נוזל מערכת הגה כוח
נוזל שטיפת השמשות
דלק
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)א( אחריות זו באה במקום כל אחריות או תנאים אחרים ,לרבות
באשר להתאמתה של השלדה לתנאים המכשירים אותה
להימכר ובאשר להתאמתה של השלדה למטרה מסוימת.
)ב( הסעדים על פי אחריות זו הם בלעדיים ויחידים .היצרן
והיבואן אינם מקבלים על עצמם ולא הרשו לאחרים לקבל
בגינם ומטעמם ,כל אחריות אחרת מזו הקבועה לעיל.
)ג( על מנת לשמור על זכויותיו של בעל השלדה על פי תעודה זו,
על בעל השלדה להקפיד לבצע את כל הטיפולים והתיקונים,
במוסך מוסמך .על מנת להבטיח חיים ארוכים לשלדה
ושמירה על הזכויות על פי תעודת אחריות זו ,ממליץ היבואן
לבעל השלדה לבצע תיקוני נזק תאונתיים במוסך שרות קבוע,
מורשה מטעם היבואן.
)ד( תנאי האחריות על פי תעודה זו יוענקו גם לבעל השלדה שאינו
הרוכש המקורי ובלבד שהוא הודיע על כך למחלקת השירות
של היבואן ,בכתב ,בסמוך לבצוע העברת הזכויות בשלדה.
זכור:
ביצוע טיפולים ותיקון נזקים בשלדה על ידי מוסך מורשה מטעם
היבואן בגין נזקים עקב תאונות דרכים ,פריצות ,חבלות ,הזנחה,
וכיו“ב ,יבטיח שמירה על תקינות השילדה לאורך זמן.
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