הגבלת אחריות
חברת  ("RANGER") RANGERאחראית לרוכשים הקמעונאים המקוריים )"הרוכשים המקוריים"( בלבד.
הרוכשים המקוריים מתייחס לרוכשים שרכשו מוצר זה ממשווקים המורשים )"קמעונאים  ,("RANGERאחריות זו
תסתיים באופן אוטומטי לפני פקיעתה המוצהרת אם הרוכש/ת המקורי/ת מוכר/ת או מעביר/ה מוצר זה לכל גורם
אחר.
 RANGERערבה לכך שהרמקול/ים רכיב/ים פסיבי/ים מוצלב/ים והמארז של מוצר זה יהיו נקיים מפגמים בחומרים
ובעבודה לתקופה של שנה אחת ) (1מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית מקמעונאי .RANGER
יתר על כן RANGER ,ערבה לכך שכל מגבר או רכיב אלקטרוני אחר שעשויים להיות כלולים במוצר זה יהיו נקיים
מפגמים בחומרים ובעבודה לתקופה של שנה אחת ) (1לשנה מיום הרכישה הקמעונאית מקורית מקמעונאי
.RANGER
מוצרים פגומים יש לשלוח ,יחד עם הוכחת רכישה כגון קבלות מכירה מקוריות מ RANGER-או מקמעונאי
 RANGERהמציין את שם מוצר ואת תאריך רכישה ,הובלה וביטוח ,משולמים מראש ל .RANGER-המוצר יישלח
באריזתו המקורית או באריזה המספקת מידה זהה להגנה של האריזה המקורית; כל מקרה של אובדן או נזק במעבר
יהיה באחריותך.
אם בבדיקה במרכז התמיכה ב RANGER -נקבע כי היחידה הייתה פגומה בחומרים או בעבודה בכל עת במהלך
תקופת אחריות זו ,RANGER ,לפי בחירתה ,תתקן או תחליף את המוצר הזה ללא תשלום נוסף ,למעט כמפורט
להלן .כל החלקים המוחלפים והמוצר יהיו הקניין של .RANGER
מוצרי " RANGERשהוחלפו או תוקנו" במסגרת אחריות זו יוחזרו לך ,תוך זמן סביר ,כשהתשלום עבור המשלוח
משולם מראש .אחריות זו אינה כוללת שירות או חלקים לתיקון נזק שנגרם על ידי תאונה ,כוח עליון ,שימוש לרעה,
רשלנות ,נהלים לקויים לאריזה או למשלוח ,שימוש מסחרי ,תשומות מתח העולה על המקסימום המדורג של
היחידה ,מראה קוסמטי שלא ניתן לייחס במישרין לפגם בחומרים או בעבודה ,או שירות ,תיקון ,או שינוי של המוצרים
שלא אושרו או שאושרו על ידי  .RANGERאחריות זו תסתיים אם המספר הסידורי על המוצר הוסר ,התעסקו עמו או
הושחת.
לא תהיה אחריות נוספת ,מפורשת או משתמעת .אחריות  RANGERמוגבלת לתיקון או ,לפי החלטתה הבלעדית,
החלפה של מוצר זה .נזקים מקריים ,מיוחדים או כתוצאה מפעולה אינם מוכרים על פי המותר בחוק .אחריות זו חלה
רק על מוצרים שנרכשו בישראל.

תמיכה ללקוח

אנו מודים לך על רכישת מוצר זה .בכל שאלה או הערה ,אנא בקר באתר האינטרנט שלנו:
www.ranger-int.com/support
או שלחו דוא"ל ל-
support@ranger-int.com

Model: RNG200
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