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 תנאים כלליים לאספקה ו/או התקנה של מערכת כיבוי אש אוטומטית

 

 אישורים

ן הציוד "( ו/או מתן שירותים נלווים בגיהציוד המוזמןאספקת המערכת המוזמנת )ורכיביה( )"
, לרבות שירותי התקנה כמפורט בהזמנת הרכש של הלקוח, הינם בכפוף לאישורה של המוזמן

לשינויים ועדכונים ככל שיוסדרו ובכפוף "( ובהתאם החברהבע"מ )" (1995להבות ייצור ומיגון )
 במסגרת אישורה של החברה כאמור.

האמור במסמך זה גובר על כל הוראה ו/או התחייבות כללית הנכללת )ככל שנכללת( במסגרת 
 התאמה.-הזמנת הרכש של הלקוח, לרבות במקרה של סתירה ו/או אי

 אספקה והתקנה .1

ו ההתקנה של הציוד המוזמן יהיו בהתאם למפורט בהזמנת הרכש של הלקוח מועדי האספקה ו/א
ידי החברה כאמור. לצורך כך יחושבו אך ורק ימי עבודה בפועל, כאשר לא יכללו -כפי שאושרה על

 ימי חג, שבת, חופשה מרוכזת בחברה או כל מועד רשמי אחר.

של הציוד המוזמן יידחה עקב  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן ומועד האספקה ו/או ההתקנה
נסיבות ו/או גורמים אשר אינם בשליטת החברה ו/או עקב נסיבות של כוח עליון, לרבות אך לא רק, 
שביתות, גיוס, מלחמות, מבצע צבאי, פגעי טבע, שרפות ועוד. הלקוח לא יהא רשאי לבטל את 

פורט לעיל בסעיף זה, ולא הזמנת הרכש בעקבות דחיית ו/או עיכוב מועד האספקה ו/או ההתקנה כמ
 יהיה זכאי לכל פיצוי עקב כך.

 תמורה .2

התמורה שעל הלקוח לשלם לחברה בגין שירותי אספקת הציוד המוזמן ו/או התקנתו וכן תנאי 
ידי החברה כאמור -תשלום התמורה הינם כמפורט בהזמנת הרכש של הלקוח, כפי שאושרה על

 לעיל.

התמורה כפופה לשיעורי המיסים, ההיטלים וכל יתר תשלומי החובה החלים בהתאם להוראות 
ידי החברה, הכל החל ממועד -הדין בקשר עם הציוד המוזמן והשירותים המסופקים בקשר אליו על

ידי החברה ועד גמר תשלום מלוא התמורה בפועל לחברה. כל הפרש -הזמנת הרכש כפי שאושרה על
משינוי במיסים ו/או בהיטלים ו/או תשלומי החובה המוזכרים לעיל, לרבות הפרשי הנובע כתוצאה 

ידי החברה, כנגד חשבונית -ידי הלקוח מיד לכשיידרש לכך על-מע"מ עקב שינויים אלה, ישולם על
 מס בהתאם.

ידי -עד לתשלום בפועל של מלוא התמורה בגין הציוד המוזמן והשירותים המסופקים בקשר אליו על
ה, יישאר הציוד המוזמן רכושה הבלעדי של החברה ובבעלותה המלאה של החברה וללקוח לא החבר

 תהיה כל זכות להעתיקו ו/או לשעבדו ו/או למשכנו ו/או להעבירו לצד שלישי כלשהו.

ידי הלקוח יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם -כל תשלום שלא ישולם במועד על
רכזית לסטטיסטיקה ויישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית החשב ידי הלשכה המ-מעת לעת על

הכללי, וזאת החל מהמועד אשר נקבע לתשלומו ועד ליום ביצוע התשלום בפועל. כל זאת מבלי 
 לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לחברה, מכוח תנאים כללים אלה ו/או הדין.

 אחריות מוצר .3

הינה בהתאם לכתב האחריות  ידה ללקוח-וד המוזמן שסופק עלציאחריותה של החברה בכל הנוגע ל
 .לתנאים כללים אלה כנספחהמצורף 
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 ( ושיפויתאחריות )כללי .4

ידי -מתחייבת כי הציוד שיסופק על ידה ללקוח יוצר בהתאם למפרטים הטכניים שסופקו על החברה
בדיקות מכון וזאת בהתאם ובכפוף לממצאי  בתקן הרלוונטיאת האמור  םתוא והלקוח והינ

התקנים הישראלי, שנעשו עבור דגם המערכת הכלול בציוד המוזמן כמצוין בתעודת הבדיקה 
 . הרלוונטית של מכון התקנים הישראלי

בכפוף לאמור לעניין זה  התקן הרלוונטיעל אף עמידתה של המערכת בדרישות מובהר בזאת, כי 
שתנים, כגון מקור פריצת האש, תלויה במספר רב של גורמים מ לעיל, פעולתה של המערכת

, היקף ומאפייניה , עוצמת האשבאזור המיועד למיגוןמיקום מקור האש, מיקום פריצת האש 
אמורה או מתיימרת לספק מענה לכל תרחישי וסיכוני האש העלולים  אירוע האש ועוד. אינה

, ה של המערכת, והדבר לא ייחשב ככשל, ליקוי או פגם בפעילותבציוד הממוגןולהתחולל  לפרוץ
והלקוח פוטר בזאת את החברה וכל מי מטעמה מאחריות לכל נזק העשוי להיגרם לו ו/או שנגרם 

 .לו ו/או לצד שלישי כלשהו, בקשר עם האמור לעיל

לא ו/או כל מי מטעמה, החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי 
אשר נגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו באחריות לכל אבדן, הוצאה, הפסד, פגיעה ו/או נזק,  וישאי

לכתב האחריות בגין  5.1ו/אשר נובעים ו/או קשורים לכל אותם מקרים המתוארים בסעיף 
לתנאים כלליים אלה ו/או הנובעים ו/או קשורים להתקנה שבוצעה  1המערכת המצורף כנספח ב'

-פי הנחיות החברה ו/או על-ברה ו/או מתן אישור תקינות המערכת שלא עלפי הנחיות הח-שלא על
ידי גורמים שלא הוסמכו להתקין את המערכת ו/או לאשר את התקנת המערכת ו/או במקרים בהם 

 הפגם המערכת נוצר עקב התקנת המערכת באופן שנוגד את הוראות יצרן המערכת ו/או החברה.

כל אבדן, הוצאה, הפסד, פגיעה ו/או נזק, ישירים או עקיפים, לא תישא באחריות ל כמו כן, החברה
לרבות נזקים תוצאתיים, שייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות  או במשתמע במפורש

מורכבת המערכת  בו /מרכב/אוטובוסמוצרכל מתקשר הלקוח לשם אספקת  םעימ גופים וגורמים
 "(. הסופי הלקוח)"

והתרופה היחידה נזקים תשלום בגין ל החברהיותה המירבית של מוסכם כי בכל מקרה אחר
 50,000תעלה על הסכום המצטבר של , לא )חוזית או נזיקית( מכל עילה שהיאהעומדת ללקוח, 

ידי החברה יהיה גם כפוף ומותנה בתנאים הבאים: )א( הלקוח יודיע לחברה -שיפוי כאמור על .ש"ח
תביעה אשר בגינה היא עלולה לחוב בחובת שיפוי כלפיו מיד אודות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

כאמור לעיל )לרבות פירוט אודות סכום השיפוי הנדרש והסבר מלא ומנומק לדרישתו(, ויאפשר 
לחברה להתגונן מפניה וישתף פעולה עמה בכל הנדרש לשם כך; )ב( בכפוף למתן פס"ד חלוט ו/או 

טעמו לא יהיו רשאים להתפשר עם צד שלישי החלטת רשות מסומכת; )ג( הלקוח ו/או כל מי מ
)ד( תקבולי ביטוח בגין אירוע -פי הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב; ו-כלשהו אלא על

 השיפוי אשר יתקבלו אצל הלקוח יקטינו את סכום השיפוי בגין אותו אירוע בגובה אותם תקבולים.

זומן והשירותים המסופקים בקשר הציוד המבגין  החברההאמור לעיל מבטא את מלוא אחריות 
  .ישא בכל אחריות או חבות נוספתתלא  והחברה, ידי החברה-אליו על

ידי צד שלישי כלשהו )במפורש -לא תישא באחריות כלפי הלקוח בגין תביעה שהוגשה על החברה
בשל אבדן,  החברה ו/או הלקוח ו/או מי מטעמםידי הלקוח הסופי או מי מטעמו( כנגד -לרבות על

נזק מהם פטורה החברה כאמור לעיל והלקוח פוטר את החברה וצאה, הפסד, פגיעה ו/או ה
מאחריות כאמור ומתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה כנגד כל תביעה שהוגשה כנגדו ו/או כנגד 

 ידי לקוח סופי כאמור.-ידי צד שלישי ו/או על-החברה על

 

 


