
 

  



 

 תעודת אחריות לצרכן
 

 צרכן נכבד,
על מנת להבטיח את היכולת לממש את זכויותיך על פי דין, בכל פניה לקבלת שרות עליך 

 להציג תעודת אחריות זו שכל פרטיה מלאים בצרוף חשבונית הרכישה.
 

 גדרותה. .1

 במסגרת כתב אחריות זה למונחים שלהלן תהיה המשמעות המפורטת לצידם:

 .רדיומייז בע"מ -" החברה"

 כיסוי הגה חכם  -" המוצר"

 מי שמחזיק כדין במוצר ובתעודת האחריות. –" צרכן"

 המשווק המורשה ע"י רדיומייז לישראל. –בע"מ אופאל עסקים  –" משווק מורשה"

 ליקוי, פגם או קלקול. –" קלקול"

 נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח. –" נקודת המכירה"

 

 אחריותתנאי  .2

 למוצר הנו למשך שנה אחת מתאריך הרכישה המופיע על גבי החשבונית )לא כולל סוללות(. תוקף האחריות

כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אר ורק למוצר שיובא לישראל ע"י רדיומייז ו/או על ידי "משווק 

 מורשה" ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי אחד מהם.

תקן בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר בתקופת לאחראית  החברה

האחריות, למעט כאלו שלא מכוסים תחת האחריות כמפורט להלן ולהחליף במידה שיידרש הדבר את המוצר או 

התיקון  כל חלק ממנו, לפי העניין, ללא תמורה, הכל על מנת להחזיר את המוצר למצבו טרם הקלקול. אם

 בתקופת האחריות יצריך החלפת חלקים, החברה תשתמש בחלקים מקוריים וחדשים.

לחילופין, אם החברה לא תוכל לתקן את המוצר כאמור, תוכל החברה, לפי שיקול דעתה, לספק לצרכן מוצר 

 המוצר.חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או תשיב לצרכן את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד 

תיקון תקלה ללא תמורה יעשה לפי שיקול הדעת של החברה, ובלי צורך לקבל אישור לפני ביצוען. במקרה 

 והוחלף המוצר או חלקים ממנו, המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים היו לאחר החלפה לרכוש החברה.

סה על ידי תעודת האחריות זו היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי החברה, המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מעו

ליתרת תקופת האחריות. מובהר כי תיקון קלקול או החלפת מוצר או חלף לפי תעודת האחריות, אינם מעריכים 

 את תקופת האחריות המוגבלת הנוספת, ככל שניתנה.

לרבות קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו 

 כיסוי ההגה ומשטח המגה הם חדשים לחלוטין וכי הם נמסרו ללא פגם במעמד הרכישה לידי הצרכן.

 

 תחנת שירות ומשך התיקון .3

זו, יש לפנות לנקודת המכירה בה נרכש המוצר או לטלפון שרות רך קבלת שירות בהתאם לתעודת אחריות ולצ

מומלץ לעיין במדריך המשתמש הנמצא באפליקציה. ייתכן שבדיקה של  –הלקוחות המופיע מאחור. לפני כן 

 פנייה לשרות הלקוחות.הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך 

ימים מהיום בו נמסר לתחנת שירות מורשית או לנקודת המכירה. שבתות וחגים  14המוצר יתוקן/יוחלף בתוך 

לטלפון שירות הלקוחות לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחות  כן, ניתן לפנות-לא יכללו במניין הימים. כמו

 לאיסוף המוצר ולהחזרתו.

 

 הגבלת אחריות .4

במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן, האחריות לפי תעודת  הקלקולהיה ויתברר טרם תיקון המוצר, כי 

 האחריות זו לא תחול, והחברה תהיה רשאית לגבות שלום עבור תיקון המוצר, החלפתו והובלתו.

 כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן. -



 

 זדון או רשלנות של הצרכן. כגון, אך לא רק: -

ו/או אינם  מקוריותשימוש במוצר בניגוד להראות השימוש לרבות שימוש באביזרים כגון סוללות שאינן  -

 על ידי היצרן ו/או לאחר שנפגמו, וכן אחסון ואחזקה לא נכונים, חדירת גוף זר ו/או שלא למטרתמאושרות 

 רגילה, שימוש לא סביר כולל במגע של חומרים שומניים ו/או כל נוזל אחר.

 חדירת נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה. -

 תאונה או חבלה כולל שבר פנימי או חיצוני, סדקים ושריטות. -

 אש ברקים ומכות חשמל. -

 אובדן, גניבה, אבדן מוחלט. -

תיקון של המוצר ו/או התערבות ו/או ניסיון התערבות בפעולתו שנעשו בידי מי שלא הורשה  ןניסיותיקון או  -

 ברה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי החברה לפי תעודת אחריות זו.לכך על ידי הח

מבלי לגרוע מכל האחור בתעודת האחריות זו, תעודת האחריות זו לא תחול על המוצר והצרכן לא היה מכוסה 

 המקרים הבאים:ממבחינת אחריות מכוח תעודת אחריות זו, בכל אחד 

 לך האחריות.ההצרכן לא מסר לתיקון במ -

 במקרים בהם נוצר ליקויים במוצר עקב נזק מכוון. -

 הבאים מו בכל דרך אחרת הפרטיםגו/או שונו ו/או נפלא ניתן לזהות את המוצר, עקב כך שהוסרו ו/או נמחקו  -

 מספר סידורי.ושם קוד מלא, מספר סריאלי  מהם: של המוצר או מי

אי חיבור  אינטרנטי פעיל לכל אורך הנסיעה. ורנדרש חיבה ך הפעלתררדיומייז הינה מערכת אינטרנטית ולצו -

 אינטרנטי פעיל לא יחשב כתקלה.המערכת לחיבור 

מחנות האפליקציות על המכשיר הנייד של  Justdrive 2.0לצורך הפעלת רדיומייז יש להתקין את אפליקציית -

 אי הפעלת המערכת לא תחשב כתקלה. המשתמש, ללא הורדת האפליקציה ויצירת משתמש במערכת רדיומייז

בכל מקרה, אחריות החברה על פי תעודת האחריות זו מוגבלת אך לתיקון המוצר. החלפתו או השבת תמורתו, 

בהתאם להוראת תעודת אחריות זו, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לצרכן ו/או לכל צד 

זה, למוצר או לאביזריו, אלא לחוק קובע כי מדובר באחריות  שלישי, בכל מקרה אחר הקשור לכתב אחריות

 שלא ניתן להתנות עליה.

 

 האחריות הכוללת .5

האחריות הכוללת של רדיומייז וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא 

מוצר. רדיומייז לא תהיה קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של ה

אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין 

להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או  לאו כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבאם במקרה 

נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב  דו אי שימוש במוצר או ציוברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/א

 שימוש במוצר.

ומבלי להוריד את הידיים מההגה, המוצר מאפשר שימוש מלא בסלולארי מבלי להוריד את העיניים מהכביש, 

יחד עם זאת, שימוש שלא לפי ההוראות, באופן שהנהג חושף את עצמו לסיכון, אם עקב הורדת העיניים 

כביש או עקב הורדת יד מההגה, הינו אסור. אחריות הנהג ברכב לוודא כי הינו משתמש במוצר לפי מה

ההוראות, וכי אינו חושף את עצמו להסחות דעת וסיכונים או נוהג באופן בלתי חוקי. אחריות החברה לא תכסה 

הג, או ככל והשימוש כל נזקים תוצאת שימוש במוצר שלא לפי הוראות או תוך שהמוצר מהווה הסחת דעת לנ

 במוצר גרם לנהג הורדת עיניים מהכביש ו/או היד מההגה.   

 

 שונות .6

 כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו שלא יינתנו על ידי החברה בכתב, לא יהיו תקפים.

האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באפן ייחודי 

חוקי מדינת ישראל, סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט 

 המוסמכים בתל אביב. 



 

 ובהצגת תעודת זהות בלבד                                                                      המוצר ניתן לאיסוף עצמי על ידי בעל כרטיס האשראי בהזמנה

         המשלוח ימתין עבורך בכתובת שתציין בהודעה. אי משיכת המוצר אינה מהווה עילה                                                       SMSאם קבלת הודעת 

 ום / העיסקה .                                                                      לביטול התשל

 לפתוח את האפליקציה ובמקביל ללחוץ לפתיחה בהגהה.                                                                   justdriveיש להוריד את האפליקציה  -שים לב 

                ולהתאים אישית . כמו כן באפשרותך להכנס לסרטוני הדרכה ובאזור ההגדרות                                                           יש להכנס להגדרות 

 יש לשמור את תעודת האחריות בצמוד לחשבונית  .                                                                        

                              https://youtu.be/Y7YJbz-vjAcמדריך להפעלה לג'אסט דרייב ביוטיוב  :                                         

 .לחליפין רשום ביוטיוב   מדריך למשתמש בג'אסט דרייב

 

 הוראות התקנה ראשונית
 בזמן הישיבה ברכב, כשהרכב חונה ואינו במצב נסיעה לבצעחשוב 

 
 

 .הוציאן את הכיסוי מהאריזה .1

 ן(.פוג הלבהס)החוצה את החלק הפנימי של הכיסוי  משכו .2

בחלק ,על משטח המגע להיות ממוקם מולכם .כשהרכב עומד במצב חניה, התקינו את הכיסוי על ההגה .3

 הימני של ההגה. התחילו את ההתקנה מהחלק התחתון נגד כיוון השעון. )ראה איורים למטה(.

 .חד פעמי בחינם באופן App Storeאו   Google Playמחנות                                   הורידו את האפליקציה .4

הנייד  השירותים הבאים במכשיר הטלפון פעילותטרם פתיחת האפליקציה בפעם הראשונה 'ש לוודא את  .5

 :שלכם

תזכיר  אם תדלגו על שלב זה האפליקציה - הבטלפון. אל דאג מופעליםGPS-והBluetoothשרות ה .א

 .לבצעולכם 

 כך ששירים)הטלפון שלכם מחובר אליה באופן אלחוטי וכת המולטימדיה של הרכב פתוחה, מער .ב

 (.מהטלפון מנוגנים ברמקולים של הרכב

דא במסך הגדרות המכשיר הסלולרי שהתראות עבור הודעות נכנסות יש לוו .ג

 .מופעלותWhatsAppתבאפליקציי

ו והדרכה. כמ היא תנחה אתכם שלב אחרי שלב לצורך הגדרות ראשוניות ומעכשיואת האפליקציה  הפעילו .6

 בעתידלרכב  ושתכנס ום יומי. שלב זה הוא חד פעמי, בכל פעםינו משיעור קצר והנחיות לשימוש יכן תה

 .את האפליקציה, היא תזהה אתכם באופן אוטומטי ותפעילו

ניתן למצוא JustDrive  במערכתנתקלתם בתקלה כלשהי / חוסר ידע בהתקנה או בשימוש  ובכל מקרה ב .7

בפינה השמאלית ( Settings) הגדרותסרטוני ההסברה באפליקציה. לחצו על כפתור ו המידעאת כל 

 (.Tutorial) הדרכהחפשו ו העליונה

את הפרטים  , מלאו(Contact Us)על כפתור צרו קשר  ץה לבדכם, ניתן ללחויבמידה ולא פתרתם את הבע .8

אליכם בווטסאפ  ויחזור את ההודעה למרכז התמיכה. מרכז התמיכה הטכניתו הנדרשים בחלון שייפתח ושלח

 .תבטלפון לפי הצורך בשעות הפעילוו א

 

 ההגה החכם ויהתקנת כיס שלב

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 info@radiomize.comבכל שאלה, בעיה או בקשה צרו קשר עם שירות הלקוחות במייל 

 שעות צרו קשר בטלפון שרות הלקוחות  24רק ובמידה ולא קבלתם מענה תוך 
  0536655444  0545774044שרות לקוחות טלפוני 

 opal2000@zahav.net.il    5276352-077אופאל בע"מ נוספות לפרטים והזמנות 
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