הסכם לביצוע עבודות אלומיניום מתוצרת קליל לצורך
קבלת תעודת אחריות מורחבת לשבע שנים )בכפוף לתנאי האחריות(
שנערך ונחתם ביום _____________ :ב______________ -
בין ,_________________:קבלן עצמאי לביצוע עבודות אלומיניום
כתובת _______________________________:טלפון ___________:פקס__________________:
עוסק מורשה מס' ___________________
להלן" :המתקין המורשה" ,מצד אחד
לבין__________________:

ת.ז_________________:

כתובת__________________________:

טלפון _________________:פקס____________________:
להלן" :המזמין" ,מצד שני
הואיל והמזמין עומד לבצע עבודות אלומיניום בביתו ,ברחוב_________________________ :
מס'__________:בישוב______________________:גוש__________:חלקה;________:
והואיל והמתקין המורשה מצהיר כי הוא קבלן עצמאי המבצע עבודות אלומיניום ,כי הוא מוכר על ידי קליל כ"מתקין מורשה" ,כי הינו
בעל מקצוע מיומן וכי הוא מעוניין לבצע את כל עבודת האלומיניום בביתו של המזמין.
והואיל והמזמין מעונין לקבל תעודת אחריות מורחבת של קליל.
אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

המזמין מצהיר כי עיין באתר האינטרנט של קליל בנוסח תעודת האחריות המורחבת של קליל לשבע שנים )שנתיים  +חמש שנים( ,על כל
תנאיה )להלן" :תעודת האחריות המורחבת"( ,והוא מצהיר בפני המתקין המורשה כי הוא מעונין לקבל את תעודת האחריות המורחבת,
בכפוף לתנאיה.

.3

המתקין המורשה מתחייב לפעול כדי לסייע למזמין לקבל את תעודת האחריות המורחבת ,וזאת ,בין השאר ,על ידי חתימתו על הסכם
זה לפני תחילת העבודות )כדי שהלקוח יוכל להעבירו לקליל חתום על ידי שני הצדדים ,לפי כתובת הדוא"ל המופיעה באתר קליל לצורך
זה( ועל ידי קיום התחייבויותיו בהתאם להסכם זה בענין השימוש ברכיבי קליל בלבד .זכאות המזמין לתעודת האחריות המורחבת כפופה
לתנאים הכלליים של קליל ,לאישור העבודה ואישור זכאות המזמין ע"י קליל )לאחר השלמתה( ולתנאי תעודת האחריות .רק תעודת
אחריות שהוצאה על שם המזמין ונחתמה הן על ידי קליל והן על ידי המתקין המורשה תהא בעלת תוקף .המתקין המורשה מתחייב לתת
למזמין את השירות לו יהיה זכאי בהתאם לתעודת האחריות המורחבת ,על פי תנאיה.

.4

המזמין מוסר בזה למתקין המורשה ,והמתקין המורשה מתחייב בזה ,לבצע את כל עבודות האלומיניום בביתו של המזמין ,בהתאם
לפירוט בנספח המצורף.

.5

העבודות יכללו את כל החלונות ,הדלתות ,פריטי האלומיניום ,האביזרים ו/או המנועים המופיעים במפרט המצורף ,כולל משקופי פח,
ייצור ,הובלה והרכבה .המתקין המורשה מתחייב כי כל רכיבי העבודות יהיו מתוצרת קליל או כאלה המשווקים על ידה וכוללים את המלה
"קליל" )למעט רכיבים אותם קליל איננה מייצרת ואיננה משווקת(.

.6

כל החלונות והדלתות ייוצרו ויורכבו עפ"י ת"י  1068ות"י  4001בהתאמה ,ואך ורק מפרופילים ,צבע ואביזרים מתוצרת קליל ויבוצעו
בדיוק לפי המפרט הטכני המתאים של קליל לכל חלון ,דלת ו/או מוצר אחר.

.7

כל האטמים ושאר האביזרים הנחוצים יהיו כאלה המשווקים ו/או המומלצים ע"י קליל

.8

זכוכיות "

" אותן יתקין המתקין יעמדו בדרישות "

השונים .זכוכיות שאינן "

" ,כאשר סוג ועובי הזכוכיות יקבע על פי תקן  1099על חלקיו

" אותן יתקין המתקין יעמדו בכל דרישות תקן  938על חלקיו השונים ,כאשר סוג ועובי הזכוכיות

יקבע על פי תקן  1099על חלקיו השונים.
.9

המשקופים העיוורים בחלונות יהיו מפח מגלוון או אלומיניום בעובי  1.5מ"מ לפחות.

 .10התקנת החלונות תעשה עפ"י ת"י .4068
 .11כל הפרופילים יאולגנו או ייצבעו על ידי קליל או בפיקוחה וכעדות לכך ישאו חותמת קליל ויעמדו בתנאי התקן הישראלי .האחריות לגבי
הצבע לא תחול על שינויים ופגמים אשר )א( נובעים מבלאי טבעי; )ב( תואמים את אמות המידה הנדרשות לפי התקינה המקובלת; או )ג(
נובעים מתנאים סביבתיים ייחודיים או מגורם חיצוני.
 .12כל המנועים יהיו מסדרת "קליל קונטרול".
 .13התריסים יהיו מפרופילי אלומיניום משוך מתוצרת קליל ,אשר נצבעו או אולגנו ע"י קליל .תריסים מוקצפים יהיו מתוצרת חברת רול
פרופיל בע"מ ,וביחס אליהם תקופת האחריות תהיה שנתיים בלבד.
 .14המתקין המורשה מתחייב להשאיר את כל חותמות "

" ,ו "

" המופיעות בחלקים הפנימיים והחיצוניים של הפרופילים

והמדבקות על הזכוכיות ,ולא להסירן לפני בדיקתן ע"י נציג קליל.
 .15המתקין המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו ,והוא מסכים לכך ,שאם החלונות והדלתות לא ישאו חותמות ,כי אז הוא לא יתקינם בבית
המזמין ,והמזמין מאשר כי ידוע לו שאם יותקנו כאלה למרות האמור לעיל  -המזמין לא יהיה זכאי לתעודת האחריות המורחבת .למען
הסר ספק מובהר בזה כי במקרה כזה ,אם ידרוש זאת המזמין ,יהיה על המתקין המורשה להחליף על חשבונו את כל החלונות והדלתות
שאינם נושאים חותמות שלמות של קליל ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
 .16המתקין המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו שבסיום העבודה רשאית קליל לשלוח נציג מטעמה לבדוק את העבודה שבוצעה .אם יתברר
כי המוצרים ,כולם או חלקם ,אינם מתוצרת קליל ו/או משווקים על ידי קליל ו/או כי הם הורכבו שלא לפי המפרט הטכני המתאים של
קליל ו/או לא נצבעו ע"י קליל ,יהיה המתקין המורשה אחראי כלפי המזמין להחלפת הפריטים הנ"ל בהקדם האפשרי על חשבונו ,וישא
בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
 .17המתקין המורשה מתחייב לשתף פעולה עם קבלן השלד ושאר בעלי המקצוע באתר.
 .18המתקין המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל עיכוב בעבודתו יגרום לעיכובים של שאר בעלי המקצוע ולכן הוא מתחייב להתחיל
ולסיים את העבודה במועד שהוסכם עם המזמין.
 .19המתקין המורשה ירכיב את המשקופים העיוורים ביום __________ תאריך.___________:
 .20שאר העבודה תחל ביום __________ ותסתיים לא יאוחר מיום ___________.
 .21בתמורה לעבודתו )כמפורט בנספח להסכם זה ובתנאיו( ,ישלם המזמין למתקין המורשה סך של _________ ) ₪לא כולל מע"מ(
המהווה את מלוא התמורה עבור כל עבודות המזמין.
 .22תנאי התשלום יהיו כדלקמן _____% :בהזמנת העבודה ו _____% -בהתקנת משקופים עיוורים _____%-,עם השלמת העבודה בבית,
ו _____% -לאחר קבלת תעודת האחריות המורחבת.
 .23המזמין מאשר כי ידוע לו שלמרות שהמתקין המורשה נבחר על ידו מרשימת מתקינים מורשים של קליל ו/או הומלץ על ידי קליל ,הרי
)א( המתקין המורשה אינו עובד ו/או נציג ו/או שלוח ו/או קבלן משנה של קליל; )ב( קליל אינה צד להתקשרות בינו לבין המזמין; )ג(
קליל אינה אחראית ואינה ערבה לקיום התחייבויות המתקין המורשה או למצגיו ,ואינה אחראית לכל ההיבטים הקשורים להתקשרות שבין
המתקין המורשה לבין המזמין ,ובכלל זה איננה אחראית לחוסנו הכלכלי של המתקין המורשה ,לוחות הזמנים או טיב העבודות שיבצע.
ולראיה באנו על החתום:
______________
מתקין מורשה
*מהדורה  .5מהדורה זו מבטלת כל נוסח קודם

______________
המזמין

