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כתב שירות לאחזקה ותיקון למכשירי חשמל 
ואלקטרוניקה

הגדרות.
סעיף זה מטרתו להגדיר את המכשירים בעבורם ניתן שירות התיקונים.

גיל המכשיר אסור שיעלה על 15 שנים והמכשירים אסור שישמשו לשימוש מקצועי ו/או מסחרי ו/או תעשייתי. כמו 
כן על החברה המייצרת אותם לנהל סוכנות המייבאת את הדגם המבוטח, נותנת שירותי אחזקה, וברשותה חלקי 

חילוף זמינים )הנמצאים במלאי היבואן( לאותו דגם.

להלן רשימת המוצרים:

טלוויזיה - מקלט טלוויזיה ביתי צבעוני בעל מנורת מסך קתודית שגודלה עד 34" לא כולל מקרני טלוויזיה . 1
לסוגיהם.

פלזמה/LCD/LED - מקלט טלוויזיה ביתי הכולל מסך בטכנולוגית LED/LCD או פלזמה בגודל של עד וכולל . 2
60 אינטש. )כיסוי לשירות זה יהא כרוך ברכישת מנוי מורחב(.

מכשיר וידאו ביתי בסטנדרט VHS המסוגל לקלוט ולשדר סרטי טלוויזיה, באמצעות קלטות וידאו, . 3  - וידאו 
על גבי מקלט טלוויזיה - לא כולל מכשירי וידאו ניידים המהווים חלק ממצלמת וידאו ו/או מצלמות וידאו ו/או 

.DVD מכשירי וידאו המצויים בחלק ממצלמות וידאו ו/או וידאו משולב
  DVD - מכשיר נייח ביתי המסוגל לקלוט ולשדר סרטי טלוויזיה, מוזיקה וקבצים באמצעות CD, לרבות מכשיר . 4

 DVD משולב וידאו. השירות אינו כולל מכשירים ניידים המופעלים גם עם סוללות ו/או מכשירי DVD משולב.
מיקרוגל - מכשיר מיקרוגל ביתי.. 5
מדיח כלים - מדיח כלים ביתי.. 6
תנור אפיה - תנור אפיה ביתי המופעל ע"י חשמל בלבד, למעט טוסטר אובן/תנור אידוי.. 7
מכונת כביסה - מכונת כביסה ביתית, במשקל עד 10 ק"ג המופעלת ע"י חשמל בלבד.. 8
מייבש כביסה ביתי, במשקל עד 10 ק"ג המופעל ע"י חשמל בלבד. למעט מייבש הפועל . 9 מייבש כביסה - 

על גז.
מקרר - מקרר ביתי עד 800 ליטר.. 10
מקפיא - מקפיא ביתי עד 500 ליטר.. 11
12 . BTU 5.5 כ"ס ועד תפוקת מדחס של  מזגן ביתי )חלון, מפוצל, מיני מרכזי( - עד וכולל הספק של   - מזגן 

55,000 המותקן בצורה המאפשרת גישה ישירה לתיקון ואשר אינה מסכנת את הטכנאי. השירות אינו כולל 
מזגן נייד ומזגן המקרר באמצעות מים )צ'ילר(.

כיריים חשמליים - מכשיר כיריים ביתי המופעל ע"י חשמל בלבד, כולל כיריים קרמיות. . 13

מנוי נכבד,
אנו מברכים אותך על הצטרפותך כמנוי באלקטרוFIX מקבוצת נתי שירותי דרך בע"מ )להלן-"נתי" ו/
או "החברה"(  מסמך זה הינו כתב שירות המפרט את מגוון השירותים אותם תהא זכאי לקבל כמנוי 
וכן את הזכויות והחובות ההדדיות  אנו בקבוצת נתי שירותי דרך בע"מ נשמח לעמוד לרשותכם בכל 

פניה למוקד השירות 8808* שלוחה 4.
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תנאים כלליים.
הזמנת שירות - נזקק המנוי מקבל השירות לשירותים כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד של . 1

נותן השרות בטלפון 8808* שלוחה 4 יזדהה בשמו, מספר הפוליסה, תעודת הזהות ויתאר את התקלה. מוקד 
השירות זמין במשך 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים בכל יום בשנה פרט ליום הכיפורים.

היקף השירות - השירות מכסה את כלל שירותי האחזקה הנדרשים לשם פעולתם התקינה של המכשירים . 2
ותיקון תקלה ו/או החלפת חלק הטעון החלפה, למעט החריגים המפורטים שלהלן ו/או למעט נזקים המכוסים 

בפוליסה.
8:00 עד . 3 ו' וערבי חג מהשעה  ובימי   16:00 8:00 עד  ימי חול משעה  בימים א'- ה' שהינם   – עבודה  שעות 

השעה 12:00.
הדירה - הדירה המבוטחת אשר פרטיה מצוינים ברשימה ואשר בה מצויים המכשירים המכוסים בהרחבה זו.. 4
במכשירים . 5 שישתמש  מי  ו/או  בפועל  בדירה  שיחזיק  מי  לפוליסה,לרבות  המצורפת  הרשימה   - הרשימה 

המצויים בדירה מטעמו של המבוטח על פי הפוליסה.
תקופת השירות - התקופה המפורטת בכתב המנוי, למעט תקופת הכשרה בת 14 ימים.. 6
נותן השירות - החברה ו\או קבלני משנה מטעמה.. 7
מעבדת השירות - מעבדה של נותן השרות ו/או של קבלני משנה המבצעים מטעמו תיקוני מכשירים.. 8
גיל המכשיר – הזמן שחלף מתאריך הייצור של המכשיר.. 9

השירות יינתן לכלל המכשירים המצויים ו/או מותקנים באורח קבע בדירה, שכתובתה רשומה בכתב המנוי . 10
בלבד )לא כולל יחידות דיור(. חלה על בעל המנוי חובה להודיע לחברה בלבד אודות שינוי כתובת והוספת 

מוצרי חשמל נוספים על אלו המכוסים ברשימה.
השליטה . 11 בהם  האזורים  ובכל  שומרון  יהודה,  באזורי  ישראל,  מדינת  בשטחי  מקום  בכל  יינתנו  השירותים 

המוחלטת הינה שליטה ישראלית ודרכי הגישה למקום הינם בשליטה ישראלית מלאה, אשר אינה מסכנת 
את נותני השירות.

במקום . 12 השירות  את  לבצע  ניתן  יהיה  לא  אם  המכשיר,  הימצאות  במקום  האפשר  במידת  יבוצע  השירות 
הימצאותו, תהיה הובלת המכשיר ממקום הימצאות למעבדת השירות וחזרה באמצעות החברה ועל חשבונה, 

למעט סעיף 2.21 להלן.
השירות על פי כתב שירות זה יינתן ו/או יבוצע ע"י החברה באמצעות קבלני המשנה ו/או מעבדות המשנה . 13

מטעמה, והחברה לבדה תחליט בבחירת קבלן המשנה ו/או המעבדה המתאימה.
מובהר בזאת כי הכיסוי בכתב שירות זה אינו כולל תיקון אשר בוצע שלא באמצעות החברה ו/או מי מטעמה . 14

והיא לא תפצה את מקבל השירות בסכום כלשהו עבור תיקון שלא באמצעותה.
נותן השירות וגם או מבצע השירות יהיו אחראים אך ורק לנזקים ישירים שייגרמו למכשירים המכוסים כתוצאה . 15

משירותיהם וגם או כתוצאה מרשלנותם וגם או רשלנות עובדיהם, לרבות תיקון חוזר של המכשיר המכוסה 
או החלפתו בציוד תקין. תיקן מבצע השירות או נותן השירות את המכשירים המכוסים תיקון חוזר, או החליף 
אותם כאמור, יראו את נותן השירות ו/או מבצע השירות כמי שעמדו בתנאי סעיף זה ומקבל השירות לא יהיה 

זכאי לתרופות אחרות כלשהן על פי דין.
גיוס כללי, או . 16 יהיה מחויב לתת את השרות במצב מלחמה,  נותן השרות לא  על אף האמור בכתב השרות, 

מחסור בחלקי חילוף הנדרשים להשלמת התיקון.
מועדי קבלת השירות בפועל יהיו תוך 3 ימי עסקים מיום פתיחת קריאת השירות במוקד החברה וזאת בתנאי . 17

ו/או  35 ק"מ ממעבדת השירות האזורית של החברה  שהדירה של מקבל השירות נמצאת במרחק של עד 
מטעמה. באזורים ערבה, הגולן, ואזורים מעבר לקו הירוק תוך 4 ימי עסקים.

השירות יכסה את שירות התיקון הנדרש לפעולתם התקינה של המכשירים המפורטים בכתב שירות זה לרבות . 18
החלפת כל חלק הטעון החלפה ולמעט החריגים המפורטים ולמעט נזקים אשר אינם מכוסים במסגרת כתב 

שירות זה.
זו . 19 שבתקופה  ובתנאי  המנוי  תשלום  ממועד  ימים   14 בת  אכשרה  תקופת  בתום  רק  לתוקף  יכנס  השירות 

המכשיר היה תקין ופעל בצורה נאותה.
מובהר בזה כי החלפים אשר יוחלפו, ככל ויוחלפו, ע"י מעבדות השירות לא יהיו בהכרח מתוצרת היצרן המקורי . 20
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ו/או חדשים, יחד עם זאת יהיו תואמים וימלאו במלואן את כל הפונקציות בדומה לחלפים מקוריים.
DVD ומיקרוגל יינתן . 21 LED 37",LCD 37",וידאו,  שירות למוצרים הבאים: טלוויזיות עד גודל 21", פלזמה 37", 

ואחראי  מגוריו,  לאזור  הקרובה  למעבדה  המכשירים  להעברת  אחראי  הלקוח  כאשר  השירות  במעבדת 
להחזרת המכשיר מהמעבדה לביתו על חשבונו.

מובהר בזה כי מעבדת השירות זכאית במקום לתקן ו/או להחליף חלפים במכשיר, לספק למקבל השירות . 22
מכשיר חלופי, זהה או מתוצרת שונה, אשר שוויו יהא כשווי המכשיר המוחלף )ויובהר- לא כשווי מכשיר חדש(. 

במקרה של מחלוקת בדבר שווי המכשיר, זה ייקבע על ידי שמאי.
6 חודשים ממועד התיקון . 23 ככל ומעבדת השירות תתבקש לבצע תיקון חוזר של מכשיר מבוטח, בטווח של 

הקודם, והתיקון החוזר מקורו בגורם שהביא לביצוע התיקון הקודם או שהתיקון החוזר מתייחס לחלקים או 
לעבודה שבוצעו בתיקון הקודם, תישא מעבדת השירות במלוא עלות התיקון. מעבדת השירות לא תחייב את 
מקבל השירות בתשלומים עבור חלקים כלשהם, ככל ואלו הוחלפו במסגרת התיקון הקודם ו/או או בגין סכום 

השתתפות עצמית כלשהו.
יובהר כי הכיסוי אינו כולל תיקון שלא באמצעות מעבדת השירות ומקבל השירות לא יפוצה בסכום כלשהו, . 24

בכל מקרה שביצע תיקון שלא באמצעות מעבדת שירות.

החלפת מוצר ישן בחדש.
תנאי כתב השירות יחולו גם על סעיף זה.. 1
שרות זה מותנה ברכישת חבילת אלקטרוFIX טרייד.. 2
נתי מתחייבת כי ככל ויסתבר כי המוצר אינו בר תיקון )יצא מכלל שימוש(, יהא זכאי המנוי לקבלת מכשיר . 3

חדש כנגד ו/או בתמורה למכשיר הישן, הכול עד לסך של 10,000₪ למוצר ובכפוף לתנאים שלהלן:
1.3   ההחלטה אם המכשיר הינו בגדר מושבת נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של נתי ו/או מי מט

        עמה.
2.3   לנתי שיקול הדעת בלעדי והמוחלט באשר להחלטה אם לקחת את מכשיר המושבת או להשאירו בבית 

        המנוי.
3.3  השתתפות עצמית עבור מוצר חדש הינה בנוסף להשתתפות העצמית כפי ששולמה לאיש השירות בגין 

       הניסיון להביא לתיקון המוצר ועפ"י הפירוט שלהלן:
5 שנים = גובה ההשתתפות העצמית יעמוד ע"ס 150 ₪.	  מוצר בן 
5-10 שנים = גובה ההשתתפות העצמית יעמוד ע"ס 300 ₪.	  מוצר בן 
10-15 שנים = גובה ההשתתפות העצמית יעמוד ע"ס 500 ₪.	  מוצר בן 

4.3  המוצר החדש שיסופק למנוי יהא מוצר שווה ערך למוצר המושבת.
5.3  המוצר החדש יסופק למנוי עד 14 ימי עבודה ו/או עפ"י מלאי היבואן/חנות.

6.3  הובלת המוצר החדש והתקנתו ו/או פינוי המוצר הישן יעשה ע"ח המנוי בלבד.
7.3  כתב השרות אינו כולל זיכוי/החזר כספי אלא מתן מוצר חדש בלבד.

חריגים כלליים 
על אף האמור לעיל המנוי לא יהיה זכאי לקבל שרות במקרים הבאים:

תקלה או נזק במכשיר המכוסים במסגרת אחריות היצרן ו/או כתב הרחבה לאחריות היצרן/ היבואן ו/או כתב . 1
שרות המעניקים כיסוי דומה לאלה הניתנים במסגרת מנוי זה.

שימוש בניגוד להוראות היצרן.. 2
כל מכשירי סאב זירו, פישרפייקל וויקינג.. 3
במידה ולא יימצאו חלקים חליפיים החברה אינה מתחייבת לתקן את המכשיר.. 4
כל פעולה שבוצעה במכשיר)פתיחה, תיקון, הכנסת שינויים וכו'( על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי החברה . 5

ו/או מי מטעמה.
תקלה ו/או נזק כתוצאה מפגעי טבע, כוח עליון, מכרסמים למיניהם או חדירת נוזלים למכשיר, תקלה במזיד, . 6
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שבר מכל סיבה שהיא.
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.. 7
תקלות וגם או שיבושים ברשת החשמל הציבורית וגם הביתית.. 8
ו/או מי . 9 ידי החברה או באישורה  תקלות או נזקים שנגרמו עקב העברת המכשיר ממקום למקום שלא על 

מטעמה או בניגוד להוראות היצרן ו/או או בשל גרם נזק בזדון.
נזק או תקלה או אובדן של חלקי זכוכית, פלסטיק, פח, דוודים ותופים, גומי, צינורות, גומיות אטימה, חיבורי . 10

מים, נורות למיניהן, צירים, חומרי בידוד, לרבות קלקר, תיקוני חלודה, עבודות פחחות צבע וציפוי, למעט חלקי 
פלסטיק וגומי פנימיים אשר למבוטח אין גישה אליהם.

נזק או תקלה כתוצאה מחלודה, ריקבון או קורוזיה.. 11
נזק או תקלה לתקע או לשקע החשמל אליו מחובר המכשיר.. 12
נזק, תקלה או אובדן שנגרם עקב שבר, תאונה, אש,ברק, הצפה או חבלה.. 13
נזק או תקלה כתוצאה מהצטברות אבנית ו/או איכות אספקת המים לדירה.. 14
מבלי לגרוע באמור לעיל, נזק או תקלה למכשיר, שגילו עולה על 15 שנה.. 15
במקרה של מחלוקת באשר לגילו של המכשיר, תהיה חובת ההוכחה על המנוי.. 16
לא יינתן שירות לאביזרים נילווים.. 17
עלות תיקון המוצר עולה על עלות מוצר חדש.. 18
לא יינתן שירות למוצרים משולבים.. 19
לא יינתן שירות לכל סוגי המכשירים אשר לא נרכשו בארץ.. 20

חריגים עפ"י סוג מכשיר

מזגן. 1

נזק לחלקים הקשורים בהתקנה של מזגן האוויר לרבות צינורות, תעלות, כבלי חשמל, תריסים וגרילים.	 
תקלה או נזק למערכת בקרת הטמפרטורה ברמה של חדרים שבמערכת מיזוג האוויר.	 
נזק או תקלה למדחס במקרר או במזגן שגילו 12 שנים ומעלה. 	 
יינתן שירות למזגני אינוורטר, 	  4000 ₪ כולל מע"מ. לא  יינתן שירות למזגנים עד סכום שאינו עולה על 

מולטי ומזגני חלון, על כל סוגיהם. 
למערכת בקרה המבקרת את טמפרטורת החדרים או לשלט. 	 
פירוק, הרכבה חלקים הקשורים בהתקנה) כולל צנרת, תעלות ותריסים(. 	 
למערכת ההפעלה האלקטרונית, ולמערכת פיקוד הלחצנים לרבות בקרת טמפרטורה ברמה של חדרים. 	 
צנרת הגז בכללותה )כולל איתור דליפות( ו/או ניקוי או שטיפת סוללות המזגן.	 

2 .DVD וידאו ו/או

 	.DVD התיקון לא יכלול ראש מגנטי לווידיאו שגילו עולה על 5 שנים ו/או מערכת הלייזר

מכשירי טלוויזיה ו/או LED/LCD  או פלזמה. 3

ושגיל 	   "34 מעל  שגודלה  טלוויזיה  מסך  מנורת  ו/או  פלזמה  או   LED/LCD )מסך(  לפנל  תקלה  או  נזק 
המכשיר עולה על 8 שנים.

נזק או תקלה למערכות הקלטה או מנגנוני אחסון מידע בטלוויזיות LED/LCD או פלזמה.	 
צריבה במסך או פיקסלים לא תקינים בשיעור של עד 0.5% מכמות הפיקסלים.	 
פירוק והרכבה ממתקן תלייה תקרתי או רב שלבים.	 
נזק או תקלה למסך טלוויזיה מסוג CRT שגילו 10 שנים ומעלה.	 
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מקרר/מקפיא. 4

תקלה או נזק במקרר למייצר קוביות קרח על כל מרכיביו ו/או לקיוסק מכל סוג שהוא ו/או לדלת מקרר 	 
ו/או מקפיא ודופן פלסטי של דלת כולל האביזרים הצמודים.

מדחס במכשיר שגילו עולה מעל 12 שנים.	 

מכונת כביסה/מייבש כביסה ומדיח כלים. 5

נזק 	  10 שנים ומעלה כמו גם  נזק או תקלה למנוע במכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים שגילם 
לסלסילות כלים, דלתות, דופן דלת כולל אביזריהם הצמודים.

מיקרוגל. 6

נזק או תקלה למערכת הפיקוד והלחצנים במיקרוגל.	 
נזק או תקלה עקב הכנסת מתכת ו/או תבניות שאינן מיועדות למיקרוגל.	 
נזק או תקלה לצלחות המיקרוגל.	 
נזק או תקלה למיקרוגל שגילו עולה על 5 שנים.	 
נזק או תקלה למגנטרון במיקרוגל שגילו 5 שנים ומעלה	 

תנור אפייה/כיריים חשמליים. 7

נזק או תקלה ו/או אובדן לתבניות אפיה ורשתות,לכיפות ו/או למבערים, שעונים ותצוגות למיניהם. 	 

השתתפות עצמית.
הסכום בו יישא מקבל השירות בגין כל קריאה לשירות למכשיר יעמוד על סך של 150 ₪ כולל מע"מ למעט . 1

קריאה למזגן בהספק של 4.5 כ"ס ומעלה ההשתתפות העצמית תהיה 360 ₪ כולל מע"מ לקריאה. התשלום 
ישולם למבצע השירות בפועל, במועד קבלת השירות וכנגד חשבונית מס כדין.

למען הסר ספק מובהר כי קריאה לשירות משמעה גם קריאת סרק וכן כל בדיקה )או אף ביקור של טכנאי, גם . 2
אם לא יתבקש לבצע בדיקה או תיקון( על פי פניית מקבל השרות או בשמו, גם אם יתברר שהמכשיר תקין. 

במקרה של קריאת סרק ו/או בדיקה כאמור ישלם מקבל השירות סך של 95 ש"ח כולל מע"מ.
־בכפוף לאמור לעיל,ההשתתפות העצמית המצטברת שתשולם בגין תיקונים במכשיר אחד במשך שנת השי. 3

32" ומזגן  LED/LCD או פלזמה מעל  380 ₪ כולל מע"מ, למעט טלוויזיות מסוג  רות לא תעלה על סך של 
בהספק של 4.5 כ"ס ומעלה, בהם השתתפות העצמית המצטברת תעמוד על 720 ₪ כולל מע"מ בשנה. 

במקרה של אי תשלום דמי השתתפות עצמית על ידי מקבל השירות, החברה רשאית לבטל את המנוי לאלתר . 4
והמנוי לא יהיה זכאי להחזרים.

אחריות לביצוע התיקונים.
מבצע השירות ימציא למקבל השירות כתב אחריות בגין ביצוע התיקונים.. 1
מקבל השירות יהיה זכאי לאחריות של עד 6 חודשים עבור תיקון המכשיר המבוטח ותקופת האחריות תחל . 2

ממועד סיום התיקון של המכשיר. 
המנוי יהא זכאי לתיקון חוזר ללא עלות למשך שישה )6( חודשים ממועד התיקון הקודם ובלבד שתיקון זה . 3

מתייחס לחלקים ו/או לעבודה שבוצעה קודם לכן.
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תקופת השירות.
תקופת המנוי הינה לתקופה של שנה אחת.. 1
־החברה תהא רשאית לבטל את המנוי ו/או להפסיק את מתן השירות במקרה בו המנוי לא שילם במועד תש. 2

לום מהתשלומים החלים עליו, בכלל זה התשלומים בגין דמי המנוי ולרבות השתתפות עצמית בגין קריאת 
שירות, וכן במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או שגויים. 

למען הסר ספק, יובהר כי הפסקת השירותים מצד החברה כאמור, לא תפטור את המנוי מחובת תשלום דמי . 3
המנוי.

במקרה של ביטול מנוי יהא המנוי זכאי להחזר כספי יחסי ובניכוי תקורה בסך 35 ₪ כולל מע"מ, ובתנאי שלא . 4
קיבל שירות במהלך תקופת המנוי.

במקרה של מנוי שנותרו לו פחות משלושה חודשים לסיום המנוי, לא יהא זכאי המנוי להחזר כספי במקרה . 5
של ביטול.

נזקים.
במקרים של נזק או אובדן כתוצאה ממתן השירות, על המנוי להודיע לחברה בכתב תוך 72 שעות.. 1
החברה ו/או מי מטעמה יפצו את המנוי על נזק שייגרם למכשיר כתוצאה ממתן שירות, ובכפוף לכל דין. . 2
פיצוי יינתן רק במקרים בהם יאפשר המנוי לחברה את בדיקת הנזק במכשיר ולא יאוחר מ- 72 שעות מעת . 3

מתן השירות.
המנוי יאפשר לחברה ו/או מי מטעמה לתקן את הנזק, במידה וימצא כי הוא באחריותה.. 4

 שונות.
החברה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מאחריות לכל תוצאה הנובעת מחוסר בחלפים זמינים במדינת ישראל לדגם 

לו ניתן השירות מסיבה שאינה תלויה בנותן השירות.
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*8808 24 שעות ביממה  מוקד ארצי 

שלוחה 1 מוקד שרות לקוחות

)1( שרותי דרך וגרירה )2( שמשות )3( רכב חלופי, רדיו דיסק

שלוחה 2 שרות לסוכני הביטוח
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