
משאית
תנאי אחריות

TRUCKS & BUSES



1. מה האחריות מכסה
אחריות המפיץ:

 Isuzu Motors Ltd המפיץ, נציגה המורשה של •
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ. כמוכר המשאית, 

מעניק אחריות לכל משאית ו/או שילדה.
• משאית ו/או שילדה להלן "המשאית".

1.1 תיקונים המכוסים במסגרת האחריות
האחריות מכסה פעולות שנועדו לתקן כל תקלה 
המתרחשת במהלך תקופת האחריות, כתוצאה 

מפגמים ביצור. לצורך ביצוע התיקון יעשה שימוש 
בחלקים חדשים ו/או חליפיים ו/או משופצים, 

העומדים בדרישות האיכות וההתאמה, לפי העניין 
ובהתאם לשיקול דעת המפיץ.

1.2 תקופת אחריות המשאית
תקופת האחריות מתחילה ביום בו נמסרה המשאית (
התאריך הרשום בתעודת המסירה). עם סיום תקופת 

האחריות יפקע כיסוי האחריות.

תקופת האחריות מחולקת לשניים:
האחריות הניתנת ע"י היצרן עפ"י כתב אחריות זה 

בכפוף לאמור בה ותנאיה, (כל חלקי המשאית, למעט 
החלקים/מכללים המופיעים בסעיף "האחריות אינה 

מכסה") תוקפה למשך 24 חודשים מיום מסירת 
המשאית (החל ממועד עליית המשאית לכביש)  

ובכפוף לאמור בנספח לכתב אחריות זה. 

24 חודשים נוספים בתשלום המכוסים על ידי המפיץ 
עם הגבלת נסועה למרחק כולל של עד 250,000 ק"מ 

מיום מסירת המשאית ובכפוף לאמור בנספח לכתב 
אחריות זה( להלן "אחריות מורחבת" )אופציונלי - 

לבחירת הלקוח(.

אחריות מורחבת - הינה בתשלום נוסף וניתנת 
לרכישה במועד רכישת המשאית בלבד.

2. האחריות אינה מכסה:
2.1 נזק או חלודה/שיתוך הנגרם כתוצאה מתאונה, 

שימוש לא נכון או שינוים שבוצעו במשאית.

• האחריות לא תחול על תקלות או נזקים שנגרמו 
כתוצאה מתאונה, דליקה, גניבה, קפיאה, חבלה, 
מעשי אלימות, פיצוץ או פגיעת חפצים כלשהם 

במשאית, שימוש לא נכון במשאית )כגון עלייה על 

אבני שפה של מדרכות, העמסת-יתר, השתתפות 
בתחרויות מכל סוג כשהוא, ביצוע שינויים ברכב(.

• האחריות לא תחול על נזק הנגרם מהעמסת-יתר או 
ממבנה בלתי מתאים של המרכב או התקנות בלתי 
מתאימות או כל תקלה או ליקוי שמקורם בהעמסת 

המשאית מעל המשקל המורשה.

• כל תקלה או ליקוי שמקורם בהתקנת מרכבים 
מיוחדים, שינוי מרכב או התקנות נוספות שאינן 

מאושרות על-ידי היצרן או המפיץ-חברת יוניברסל 
משאיות ישראל בע"מ. 

• האחריות לא תחול בכל מקרה של הפסקת פעולתו 
של מונה המרחק המצטבר )אודומטר(, או שינוי 

חיווי המונה, או שימוש בלתי נכון במשאית שמנוגד 
למתואר בספר הנהג או בניגוד לדין.

• האחריות לא תחול בכל מקרה של החמרת תקלה 
כתוצאה מרשלנות ו/או תפעול לא נכון של הנהג 

)לדוגמא: המשך נסיעה בעקבות נזילת מים או שמן, 
התחממות מנוע וכו'(.

• האחריות לא תחול על אביזרים, חלקים או תוספות 
שלא הותקנו על-ידי היצרן, המפיץ או מוסך מורשה/

מתקין מורשה מטעמו. כמו כן, האחריות לא תחול 
על נזק ו/או פגם שנגרם כתוצאה מהתקנה לקויה 

של אביזרים אצל מתקינים שאינם המפיץ או מתקין 
שקיבל הכשרה מתאימה מהמפיץ )לדוגמא - 

תקלות שנובעות מבניית מרכב למשאית או התקנת 
אביזרים נוספים שלא הגיעו עם שלדת המשאית(.

• האחריות לא תחול על פגמים, תקלות, ליקויים, 
פעולה בלתי תקינה או כשל הנובעים מרשלנות, 

כוונונים או תיקונים בלתי מתאימים, שינוי, החלפה, 
הרפיה, ניתוק, או התקנה של חלקים שאינם עומדים 
בדרישות איכות והתאמה, אי-ביצוע טיפולי תחזוקה 

נדרשים, שימוש בדלק, שמן או חומרי סיכה שלא 
בהתאם להוראות היצרן.

2.2 נזק או חלודה/שיתוך חיצוני כתוצאה מתנאי 
הסביבה. 

נזק הנגרם מנשורת הנישאת באוויר )חומרים כימיים, 
זיהום אוויר, שרף של עצים וכו'), אבנים, ברד, רעידות 

אדמה, מים או שיטפון, סופות רוח, ברקים לשלשת 
ציפורים וכו'.
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2.3 חובת ההוכחה לגבי ביצוע נאות של טיפולי 
התחזוקה חלה על בעל המשאית. 

שמור את כל החשבוניות והעתקי הטפסים, והצג אותם 
כאשר תידרש לכך. על החשבוניות להיות ממוחשבת 

ולכלול תיאור מלא של פרטי המשאית, העבודה 
שנעשתה, פירוט של השמנים, חומרי הסיכה והחלפים 

שהותקנו על פי תוכנית התחזוקהשל היצרן )חלפים, 
שמנים וחומרים המוצגים בחשבונית חייבים להיות עם 

פירוט מק"ט של יצרן החלק(.

במידה ולא יוצגו חשבוניות כאמור ו/או יתברר כי 
העבודות או החלפים בהם נעשה שימוש שלא 
בהתאם להוראות היצרן, תוחרג האחריות על 

המשאית.

במקרה בו בעל המשאית נמנע מלדרוש תיקון פגם 
אשר נתגלה במהלך מסירת המשאית ובהמשך 

תקופת האחריות, וזאת תוך פרק זמן סביר או פנה 
למוסך מורשה מטעם  UTIבנושא לאחר תאריך סיום 

האחריות, תקלה זו לא תוכר במסגרת האחריות.

2.4 טיפול תחזוקה על חשבון בעל המשאית, 
המופיעים ביתר פירוט בסעיף 3.

ניקוי והברקה, סיכה, ניקוי מזרקים, החלפת מסננים, 
החלפת מצתי חימום, רפידות בלמים ומצמד שחוקות 

, וכן ביצוע כל טיפולי התחזוקה והשירות הרגילים 
הדרושים בכל סוגי המשאיות באשר הם. עיין 

בטבלאות טיפולי התחזוקה בספרון זה ובספר הנהג 
לפרטים מלאים.

2.5 הוצאות נוספות
אחריות זו אינה מכסה אובדנים או נזקים כלכליים 

כלשהם, כולל (ללא הגבלה) תשלום עבור אובדן זמן 
או הכנסה, אי-נוחות, אי-יכולת להשתמש במשאית, 

הוצאה עבור השכרת משאית חילופית, גרירה, הוצאות 
לינה או כל הוצאה אחרת הקשורה בנסיעות, דמי 

אחסון וכל הוצאה אחרת בגין אובדן או נזק תוצאתי או 
נסיבתי כלשהו.

2.6 מרכב המשאית
האחריות על המרכב המותקן במשאית היא מטעם 

בונה המרכב. פניות בנושא מרכב המשאית יש 
לפנות אך ורק לבונה המרכב. כל תקלה/ נזק הנגרם 
למשאית בעקבות בניית המרכב או התקנת מכלולים 

אינו כלול במסגרת האחריות ויש לפנות לבונה 

המרכב/מכלול.

2.7 חלקי פח, צבע ופריטים חיצוניים אחרים
פגמים בצבע או בחלקים חיצוניים כלשהם, הקיימים 

בעת מסירת המשאית לידיך, מכוסים במסגרת 
האחריות. עם זאת, בכל מקרה בו מתגלים פגמים 

כלשהם מסוג זה הינך נדרש לפנות אל המפיץ ללא 
דיחוי, שכן החמרת מצבו של הפגם, הנובעת משימוש 

וחשיפה רגילים, אינה מכוסה במסגרת האחריות.

2.8 אחריות  ה ב ע ל י ם
שירותי תחזוקה רגילים וחלקי החילוף המתוארים 

למטה, הינם באחריותו של בעל המשאית, ולכן 
אינם נחשבים לתקלה המתרחשת במהלך תקופת 

האחריות, כתוצאה מפגמים ביצור.

תנאי הסביבה, תנאי מזג אוויר, מצב הכביש, הרגלי 
נהיגה אישיים ואופן השימוש ברכב - תורמים רבות 

לצורך בשירותי תחזוקה.

הוראות תחזוקה ספציפיות המכסות כל מרכיב של 
המשאית, מופיעות בתוכנית התחזוקה בספר זה.

3. שירותי תחזוקה שאינם מכוסים במסגרת 
האחריות

3.1 סיכה
חום, קור, מזג אוויר אביך או לח במיוחד, אזור מאובק, 

כל אלו תורמים לצורך בסיכה בפרקי זמן קבועים. 
לפעמים יש לקצר את זמני הסיכה/טיפולים במשאית. 

מומלץ להתייעץ עם המנהל הטכני במוסכי השרות 
בנוגע לזמני הטיפול במשאית (בהתאם לתנאי עבודת 

המשאית והאזור הגיאוגרפי).

במשאיות הפועלות בסיבובי סרק ממושכים, יש 
להרכיב שעון שעות מנוע ולבצע סיכה עפ"י זמן עבודת 

המנוע ולא מרחק הנסיעה של המשאית.

בנוסף לשירותי התחזוקה הקבועים בפרקי הזמן 
המומלצים, עם כל החלפת שמן, יש לתת תשומת לב 

למערכת הבלמים ולחלקי המרכב, כגון מנעולי וצירי 
הדלתות ומכסה המנוע, רצועות אטימה - וכדומה. 

כחלק משירותי הסיכה התקופתית, יש לבדוק את כל 
מפלסי השמנים והנוזלים.

3.2 כיוון, איזון גלגלים/סרנים ובולמי זעזועים
הנ"ל מושפעים מתנאי הכביש ואופן הנהיגה - כגון 

TRUCKS & BUSES



פגיעה בבורות, במכשולים באבני השפה של הכביש, 
האצות מהירות ועצירות פתאומיות, החלקת הגלגלים 

וכדומה, ולפיכך אינם נכללים במסגרת האחריות. 
מומלץ לבצע כיוון סרני ויישור ואיזון גלגלים אשר 

תורמים לחיים ארוכים יותר של הצמיגים ולאחיזת 
כביש טובה יותר במשאית ולהקטנת צריכת הדלק.

3.3 שרות בלמים
רפידות, תופים. צלחות בילום ורפידות בלם יד 

נשחקים עם השימוש בהתאם לתנאי הדרך והרגלי 
הנהיגה של כל נהג. יש לבדוק את מצב הבלמים 

בפרקי זמן שנקבעו ע"י היצרן. מומלץ להתייעץ 
עם המנהל הטכני במוסך האם יש צורך בהקדמת 

הבדיקות (מאחר ומדובר בחלק "מתבלה" - בדיקה ו/
או החלפת בלמים אינם מכוסים במסגרת אחריות).

3.4 מצמד
מכלול מצמד המשאית נשחק בהתאם לתנאי 

הדרך והרגלי הנהיגה של כל נהג, וכן ביחס למשקל 
המועמס על המשאית. כדי להבטיח פעולה נכונה 

ואורך חיים של המצמד, יש לבדוק תקופתית את כוון 
קישור המצמד ובמקרה הצורך לכוון אותו, להקפיד 
על התחלת נסיעה בהילוך ראשון ובצורה מבוקרת/
מדורגת (מומלץ להימנע מהאצה חריגה בתחילת 

נסיעה) . (מאחר ומדובר בחלק "מתבלה" - בדיקה ו/או 
החלפת מכלול מצמד אינם מכוסים במסגרת אחריות).

3.5 צמיגים
האחריות על הצמיגים המותקנים במשאית היא מטעם 

יצרן הצמיגים. פניות בנושא צמיגים יש לפנות אך 
ורק ליבואני הצמיגים. על מנת לשמור על הצמיגים 

לאורך זמן מומלץ להקפיד לבדוק לחץ אוויר בצמיגים 
בתדירות גבוהה ולבצע סבב צמיגים.

3.6 מצברים
משך אחריות הניתנת למצברים המותקנים במשאית 

היא 12 חודשים מיום מסירת המשאית.

3.7 תקלות במערכת אוראה
מערכת אוראה ) SCR ( הינה מערכת מורכבת ויקרה. 

 ) AdBlue ( חשוב להקפיד להשתמש בנוזל אוראה
באיכות גבוהה שעומד בתקן ,DIN70070 שחיי המדף 

לא יהיו ארוכים מ- 12 חודשים ומאוחסן באזור מוצל 
וקריר. תקלות במערכת אוראה ) SCR ( הנובעים 

משימוש בנוזל אוראה ) AdBlue ( לא איכותי/ לא 

תקין/ לא עומד בתקן DIN70070 , אינם מכוסים 
במסגרת אחריות.

לתשומת ליבך:
שינויים בייצור - היצרן Isuzu Motors Ltd שומר 

לעצמו את הזכות לבצע שינויים במשאיות הנבנות ו/או 
הנמכרות על-ידו בכל עת, בלא שתחול עליו מחויבות 
כלשהי לבצע שינויים זהים או דומים במשאיות שנבנו 

ו/או נמכרו על-ידו בעבר.
נספח - אחריות מורחבת בתוספת תשלום

המפיץ, חברת יוניברסל משאיות בע"מ מציע לך 
לרכוש אחריות מורחבת, נוסף לאחריות המקורית 

הנמסרת עם רכישת המשאית.

אחריות מורחבת היא בתשלום נוסף, ותחול עם תום 
שתי שנות האחריות המקורית (לאחר 24 חודשים 

מיום מסירת המשאית), ותקפה למשך שנתיים ( 24 
חודשים) או עד למרחק כולל של 250,000 ק"מ (החל 

ממועד עליית המשאית על הכביש למשך שנתיים 
או עד נסועה כוללת של 250,000 ק"מ (החל ממועד 

עליית המשאית לכביש) לפי המוקדם מביניהם.

אחריות מורחבת - ניתנת לרכישה במועד רכישת 
המשאית בלבד )מחיר האחריות המורחבת משתנה 

מעת לעת ונתון לשיקול דעת המפיץ בלבד(.

תחולת אחריות מורחבת
אחריות זו חלה על משאיות מתוצרת איסוזו הרשומות 

ומתופעלות באופן רגיל בישראל ואשר נמכרו ע"י 
המפיץ בארץ.

יש להציג את שגרת הטיפולים שבוצעו במשאית

באשר לטיפולים בתקופת אחריות היבואן או האחריות 
המורחבת שיבוצעו במוסכים שאינם עומדים בדרישות 

ע"י המפיץ, יש לשמור חשבוניות מס ממוחשבות 
ודו"חות טיפול מפורטים באשר לטיפולים שבוצעו 

ולהציגם עם דרישת המוסך.

על חשבוניות המס הממוחשבות והדו"חות האמורים 
לכלול פירוט העבודות והטיפולים שבוצעו, פירוט 

חלקים, שמנים וחומרי סיכה שבהם נעשה שימוש (
עפ"י מספרים קטלוגיים ושמות יצרנים).

הצגת קבלות ודוחות אלה לפי דרישה היא תנאי 
לתוקפה של האחריות המורחבת קבלות ודוחות 
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כלליים של מוסך שאינו מורשה ע"י המפיץ, שאין בהם 
הפירוט הנ"ל לא יהיה בהם כי למלא אחר דרישות 

כתב האחריות הנוספת.

מה מכסה האחריות המורחבת?
תיקונים המכוסים במסגרת האחריות המורחבת:
האחריות מכסה פעולות שנועדו לתקן כל תקלה 

המתרחשת במהלך תקופת "האחריות המורחבת", 
כתוצאה מפגמים ביצור. לצורך ביצוע התיקונים, 

ייעשה שימוש בחלקים חדשים או משופצים העומדים 
בדרישות איכות והתאמה, וזאת עפ"י העניין, לשיקול 

דעת המפיץ.

פנייה לקבלת שירות
לצורך ביצוע תיקונים במסגרת האחריות המורחבת, 

הבא את המשאית למוסך המרכזי של המפיץ או לכל 
מוסך מורשה מטעמו, והצג בפניו את תעודת האחריות 

כאשר היא חתומה ע"י המפיץ ובקש מן האחראי 
במקום לבצע את התיקונים הדרושים.

המפיץ איננו אחראי לכל תקלה, קלקול או נזק 
שייגרמו בשל טיפול או תיקון ע"י מוסך שאינו מורשה 
ע"י המפיץ, שנעשה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/

או בשל שימוש בחלקים או בשמנים או בחומרי סיכה, 
או נוזלים, או דלק שאינם עומדים בדרישות איכות 

והתאמה.

ללא חיוב כספי
תיקונים הכלולים במסגרת האחריות המורחבת (

חלקים ו/או עבודה) יבוצעו ללא חיוב כספי.

האחריות המורחבת כפופה ליתר התנאים וההגבלות 
המופיעים באחריות היצרן.
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