תנאי שירות בMII2-

אנא קראו לפני הפקדת הקורקינט במרכז השירות
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לאחר אבחון ראשוני ,הדלפק ינפיק הצעת מחיר בגין כל פעולות התחזוקה/התיקון המוסכמות .ההצעה תתחייב למחיר מקסימום שממנו
אסור לחרוג .במקרה של דרישה לחריגה מתקציב המקסימום הדלפק יתקשר ללקוח לקבלת אישור .עבודה שחורגת מהצעת המחיר
המקורית לא תבוצע ללא קבלת אישור טלפוני מהלקוח.
העבודה תתבצע לפי מחירון  MII2המתעדכן מעת לעת ,התלוי בסדנת השירות .המחירים כוללים את זמן העבודה וההתקנה .אנו
מתחייבים לחלף מקורי של .MII2
כל תמחור של רכיבי המערכת החשמלית היא 'כנגד החלפים המשומשים' וזאת לצורך בקרת איכות ו/או מחזור וטיפול נכון בחומרים
מסוכנים.
בדיקת קיבולת ועמידות בעומס לסוללה עולה  99שח .ותתבצע תוך  2-5ימי עסקים .עלות הבדיקה תנוקה מהחשבון במקרה והלקוח בחר
לבצע החלפה לסוללה חדשה.
 MII2לא מתחייבת לחלף/חלק בצבע של החלף/חלק המקורי.
 MII2שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות מכל סיבה שנובעת מאי עמידה בתנאי האחריות ו/או שימוש שלא עפ"י הוראות היצרן,
לרבות  :מכשיר החורג מהתקן ,מכשיר שלא נרכש ב ,MII2-מכשיר שלא הובהרה בעלותו או חשוד כגנוב ,כלי שאחריותו בוטלה ,מכשיר
עם חלפים לא מקוריים ,תיקון של חלק/חלף ללא המכשיר עצמו ,התנהגות לא מנומסת או אלימה מצד הלקוח ,כלי שנמצא ברשות אדם
שגילו מתחת ל .18
 MII2שומרת לעצמה את הזכות לסרב לטפל במכשיר שהלקוח מסרב לקבל וליישם כל המלצה של הצוות הנוגעת למכשיר עצמו או
לאופי השימוש בו ,העלולים לסכן את הרוכב ואת הציבור.
הובלת המכשיר אל ומנקודת השירות היא באחריות ועל חשבון הלקוח בלבד! גם במקרה של תיקון חוזר וגם תוך כדי תקופת האחריות.
אם  MII2החליטה להעמיד לרשות הלקוח לפנים משורת הדין קורקינט חלופי ,הפעולה תתועד בכרטיס הלקוח .הלקוח הוא האחראי על
הכלי החלופי הבלעדי ויישא בעלויות של כל נזק שייגרם או אובדן .יודגש כי במקרה של אספקה של פתרון חליפי ,לא ייעצר מניין ימי האחריות
שהתחייבנו .

לפני הפקדת הקורקינט לטיפול אנא הקפידו:
להוריד מהמכשיר את כל התיקים ,האבזור והמנעולים ,צוות
המוסך לא יהיה אחראי לנזק או אובדן של ציוד נלווה.
להשאיר מפתחות או שלטים לאזעקה.
כי כל בקשה ,תופעה או תלונה מצוינת בטופס הממוחשב.
כי פרטי ההתקשרות נכונים ומלאים – הודעת טקסט לסלולר
תיחשב כאילו נמסרה ללקוח.

עם קבלת המכשיר חזרה אנא הקפידו :
שכל מה שבוצע מצוין בחשבונית וכל הערה תועדה בכרטיס
העבודה.
לבצע נסיעת מבחן ובדיקה של המכשיר לפני עזיבת מתחם
החנות.

שימו לב!
על הלקוח לאסוף את המכשיר תוך  2ימי עסקים מיום קבלת הודעה טלפונית ו/או הודעת
טקסט שהמכשיר מוכן למסירה.
בגין אפסון המכשיר ,אנו נגבה  ₪ 25ליום קלנדרי החל מהיום הרביעי ,אך לא יותר מ ₪ 300
לחודש.
לאחר חודש המכשיר יעובר למחסן בעלות נוספת של . ₪ 250
לאחר  3חודשים המכשיר ייחשב כנטוש ויעבור לגריטה ללא כל זכות לפיצוי ללקוח.
 MII2לא תהיה אחראית לנזקים או חוסר של מכשיר שהועבר לאפסון ארוך טווח.
 MII2לא תישא בכל אחריות בגין החרמת מכשיר שהופקד לתיקון מצד גורם אכיפה מוסמך אם מסיבה של חשד לרכוש
גנוב או מסיבה של חריגה מהתקן המאושר העדכני .גם אם המכשיר נרכש בעבר ברשת .MII2
באחריות הלקוח לדאוג שהמכשיר יהיה תואם לתקן העדכני – צוות  MII2ישמח לבצע התאמה לתקן בכל מכשיר שנרכש
אלנו בעבר.

הלקוח מאשר בחתימתו שקרא והבין והסכים לכל תנאי השירות הכתובים לעיל.
שם מלא ____________________________ מספר שילדה _____________________ תאריך ______________ חתימה ________________

במקרה של גניבה ,תאונה או כל אירוע חריג אנא דווחו מיידית לservice@mii2.co.il-
מוקד השירות  03-5115015 :או 03-5115016
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