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 טופס תיקון ציוד למעבדה

 

  :אם הנך מעוניין בתיקון שברים פיזיים והחלפת חלקים, אנא פרט

            

 בישראלמעבדת רחפנים המתקדמת הארגון הישראלי לרב להב  תקנון מעבדות

  ראשית, לפני שהחלטתם שהרחפן שלכם לא תקין , התייעצו איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו

  ללא כוכביות או התניות -שירותי מעבדה ינתנו בחינם לחברי הארגון •

 טכנאי על תיקון הרחפןשל חברי הארגון לא יחוייבו בשעות עבודה  •

 .הארגוןהוזלה משמעותית למען חברי  -התשלום יהיה בעבור החלפים בלבד ובהנחה ממחירון השוק  •

 החלפים במעבדה הם מקוריים בלבד ! •

 השירות ינתן לחבר בארגון ולמכשירו בהתאם למספר הסידורי של הרחפן  •

 ההטבה אינה ניתנת להעברה למכשיר אחר •

  על מספרו הסידורי החדש. הארגוןודיע להנהלת במידה וחבר הארגון החליף לרחפן אחר עליו לה •
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 , מאוויק פרו, אדוונס  3פנטום ,פרו  3פנטום המעבדה מתקנת את הרחפנים הבאים בלבד של  •

 פרו 4פנטום  , אדוונס 4פנטום ,  4פנטום , ספארק 

תישלח לחבר הארגון במייל או באמצעות הטלפון ועם קבלת אישור  להחלפת חלפיםהצעת מחיר  •

 מחבר הארגון יתוקן הרחפן לפי המפורט.

 ובכפוף למלאי חלפים במעבדה ימי עבודה 14משך התיקון עד  •

 הודעה על עיכוב בזמנים תשלח לחבר מראש במידה ויהיו. •

 לת נזקי תוכנהאחריות על תיקון במעבדה הינה לשלושה חודשים. האחריות אינה כול •

. המעבדה הארגוןתחול על חבר  –האחריות ושליחת המכשיר לתיקון, או איסופו לאחר התיקון  •

מחיקת נתונים עקב לאיבוד או ול שייגרם למוצר עקב תהליך המשלוח  אינה אחראית לכל נזק

אינה אחראית בכל צורה שהיא על נזקים  . הארגון הישראלי לרב להב תקלת תוכנה או חומרה

 .קיימים בציוד

  :ולצרף את טופס זה חתוםניתן להפקיד את הרחפן לתיקון בדרכים הבאות 

 דואר שליחים ניתן להיעזר בדואר ישראל למשלוח המוצר למעבדה :  :משלוח עצמאי

יש . יש לתאם טרם הגעתכם במידה והחלטתם להביא את הרחפן למעבדה או לנקודת איסוף

  לצרף את טופס זה חתום

פולג נתניה ) הגעה בתיאום מראש, אזור תעשייה  31: רח יד חרוצים  כתובת המעבדה המרכזית

 אין קבלת קהל (

  הגעה בתיאום מראש -אשדוד /  רמת גן : מסירה/נקודות איסוף

  16:00 - 10:00ה -ימים א שעות פעילות :

 0733205051טלפון :   lab@icd.org.ilבאמצעות המייל: : ליצירת קשר עם המעבדה

 גם אם לא בוצע תיקון ₪  250ב יחויב  ללקוח שאנו חבר רשום בארגון הישראלי עלות כניסה למעבדה

יכלול התשלום הסופי את ללקוח  רוהחלפת חלקים לפי הצעה שתימסבהנחה ויבוצע תיקון : תיקון במעבדה

 ותיקון .הלקוח לביצוע תשלום ולאחר אישור  .והחלקים למעבדה עלות הכניסה
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