כיסוי
תקרים
ללא עלות וללא הגבלה
לכל אורך חיי הצמיג.
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.1

הגדרות

"צ'ק אפ"  -חברת טייר שופס בע"מ (להלן" :צ'ק אפ"),
1.1
המפעילה מרכזי שירות לרכב בפריסה ארצית (להלן:
"מרכזי השירות").
"	 1.2רכב מכוסה"  -רכב פרטי ,שגילו עד  10שנים ,עבורו
נרכשו צמיגים באחד ממרכזי השירות של צ'ק אפ ,למעט
כלי רכב על פי המפורט להלן:
	1.2.1רכב המשמש כמונית ,מונית שירות או כל רכב המסיע
נוסעים בתשלום.
 1.2.2רכב אספנות.
	1.2.3רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב.
 1.2.4רכב שמשקלו מעל  4טון.
 1.2.5רכב דו-גלגלי.
 1.2.6רכב המשמש לספורט תחרותי.
	1.2.7כלי רכב שהנזק לצמיגיו נגרם שלא בכביש סלול.
	1.2.8רכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב
בתנאי כתב שירות זה.
"	 1.3לקוח"  -בעליו הרשום של רכב מכוסה או כל אדם אחר
הנוהג ברכב מכוסה ברשות הבעלים.
"מרכז שירות" -בית עסק הפועל במסגרת רשת צ'ק אפ
1.4
ועל -פי כלליה.
"	 1.5צמיג/ים"  -צמיג/ים שנרכש/ו באחד ממרכזי השירות
והורכב/ו ברכב מכוסה.
"	 1.6מחירון"  -מחירון צמיגים ושירותים לצרכן ברשת צ'ק אפ,
המתעדכן מעת לעת.
"תקר"  -חור או נקב בצמיג הניתנים לתיקון בכפוף
1.7
להוראות כל דין ולמעט :נזק שנגרם בזדון או בחוסר תום
לב ,בלאי טבעי ,נזק שנגרם מחוץ לדרך סלולה.
"	 1.8כיסוי"  -כיסוי תיקון תקרים לפי כתב שירות זה.
"כתב שירות"  -כתב שירות זה לכיסוי תקרים.
1.9
.2

תוקף

	2.1תוקפו של כתב השירות הינו לכל חיי הצמיג מיום רכישתו
ועד להחלפתו מכל סיבה שהיא.
	2.2תנאי לתוקפו של כתב שירות זה הינו חתימתו על ידי
הצמיגאי המתקין על גבי כתב שירות זה בצירוף חותמת
מרכז השירות.

| 014

חוברת שירותים והטבות ללקוח

.3

תיקון תקרים

	3.1הכיסוי יינתן ברכישה של  2צמיגים ומעלה באותה עסקה
באחד ממרכזי השירות והורכבו ברכב מכוסה.
	3.2הכיסוי יינתן לכל צמיג שנרכש באחד ממרכזי השירות
והורכב ברכב מכוסה ולמעט צמיג שהוחלף כתוצאה
ממימוש כיסוי נזק ברשת צ'ק אפ.
	3.3הכיסוי מקנה תיקון תקרים ללא תשלום לכל אורך חיי
הצמיג בכל אחד ממרכזי השירות.
	3.4תיקון תקר לפי כתב שירות זה כולל שירותי פירוק והרכבה.
הכיסוי הינו בכפוף לתנאים הבאים ,כדלקמן:
3.5
 3.5.1כתב שירות זה מקנה זכות לתיקון תקרים בצמיגים
שנרכשו באחד ממרכזי השירות ושפרטיהם ופרטי הרכב
המכוסה מוטבעים ע"ג השובר ובחשבונית הקניה.
	3.5.2תיקון תקר על-פי כתב שירות זה יתבצע באחד ממרכזי
השירות בלבד.
	3.5.3זכאות לקבלת שירותים לפי כתב שירות זה מותנית
בהצגת חשבונית-מס מקורית ע"י הלקוח ובזיהוי
הצמיג לגביו מתבקש המימוש על-פי הפרטים המופיעים
בחשבונית הרכישה ובהתאם לפרטים המופיעים
במחשבי צ'ק אפ.
	3.5.4תיקון תקר יתבצע בכפוף להוראות כל דין ,לרבות הוראות
משרד התחבורה.
	3.6צ'ק אפ שומרת על זכותה לשנות את תנאי כתב שירות
זה בכל עת על-פי שיקול דעתה ובלבד שלא תפגענה
הזכויות על-פי כתב שירות התקף עובר לביצוע השינוי.
.4

אחריות

	היה וייבצר מצ'ק אפ לספק איזה מהשירותים המפורטים
בכתב שירות זה כתוצאה מאירוע של כח עליון (לרבות אך
לא רק :מלחמה ,אש ,פרעות ,כוחות טבע ,רעידת אדמה
ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות מכל סוג ומין ,ולרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשתיות סלולאריות ו/או
אינטרנט ,שביתות השבתות וסכסוכי עבודה) ,או בשל
נסיבות אשר הינן מעבר לשליטתה הסבירה ,לא ייחשב
הדבר להפרה של התחייבויותיה על-פי כתב שירות זה
ולבעל זכויות לפי כתב שירות זה לא תהא כל זכות תביעה
נגדה בקשר לכך.
.5

כפל מבצעים
בשום מקרה לא יקנה כתב שירות זה זכאות לכפל
מבצעים.
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