
הגִדרות .1

"טֹלוויזיה"

מחשב. צגי כוֹלֹל

"פֹלזמה" או

"ויִדאו"

. ויִדאו מצֹלמות כוֹלֹל וֹלא ויִדאו ממצֹלמת חֹלֱק המהווים נייִדים ויִדאו מכשירי כוֹלֹל ֹלא

"ִדי.וי.ִדי"

מכשירי כוֹלֹל ֹלא

מֱקֹליטים.

"מיֱקרוגֹל"

"מֱקרר"

כֹלים" "מִדיח

וֹלא שהוא סוג מכֹל טוסטר או אובן טוסטר כוֹלֹל ֹלא אפיה" "תנור

מיֱקרוגֹל. עם משוֹלב אפיה תנור כוֹלֹל

חשמֹליים" "כיריים

"מזגן"

(צ'יֹלר). מים עֹל המופעֹל מזגן כוֹלֹל ֹלא

כביסה" "מכונת

כביסה" "מייבש

"המכשירים"

"הִדירה"

" עִד ֱקטוִדי מסך בעֹל צבעוני ביתי מֱקֹלט -

מסוג ביתי טֹלוויזיה מֱקֹלט -

ֹלרבות טֹלוויזיה, מֱקֹלט גבי עֹל ויִדאו ֱקֹלטות באמצעות טֹלוויזיה, סרטי וֹלשִדר ֹלֱקֹלוט המסוגֹל מכשיר -

משוֹלב ויִדאו מכשיר

ֹלרבות הטֹלוויזיה, מֱקֹלט גבי עֹל תֱקֹליטורים, באמצעות טֹלוויזיה סרטי ֹלשִדר המסוגֹל מכשיר -

מכשיר

. מיֱקרוגֹל רכיב הכוֹלֹל אפיה תנור ֹלרבות - ביתי מיֱקרוגֹל מכשיר -

. ביתי מֱקפיא או ביתי מֱקרר -

ביתי. כֹלים מִדיח -

בֹלבִד. חשמֹל ע"י המופעֹל ביתי אפיה תנור -

ֱקראמיות. כיריים כוֹלֹל בֹלבִד, חשמֹל ע"י המופעֹל ביתי כיריים -מכשיר

עִד ,מרכזי) מיני מפוצֹל, (חֹלון, ביתי מזגן -

שירות. מתן ֹלצורך סבירה גישה המאפשרת

ֱק"ג. 7 עִד ביתית כביסה מכונת -

בֹלבִד. חשמֹל ע"י המופעֹל ֱק"ג 7 עִד ביתי כביסה מייבש -

ו/או פֹלזמה ֹלרבות טֹלוויזיה -

אֹלו מכשירים בפוֹליסה. המבוטחת בִדירה ֱקבע באורח המצויים - כביסה מייבש כביסה, מכונת מזגן, חשמֹליים,

מכירות סוכן ֱקיים אותם המייצרת וֹלחברה מסחרי ו/או מֱקצועי ֹלשימוש משמשים אינם ו/או מיועִדים אינם

חֹלֱקי ואשר בֹלבִד) בישראֹל הנמכר (ִדגם הִדגם ֹלאותו חיֹלוף חֹלֱקי ומספֱק אחזֱקה שירותי גם הנותן בישראֹל,

ִדורש. ֹלכֹל היבואן במֹלאי ונמצאים זמינים החיֹלוף

בכתב המכוסים המכשירים נמצאים בה ואשר ברשימה מצויים פרטיה אשר בפוֹליסה המבוטחת הִדירה -

זה. שירות

34

" עִד שגוִדֹלו פֹלזמה, או

.

ויִדאו. משוֹלב

5.5

ויִדאו, ,

מסך. מנורת בעֹל ,

46

שֹל מִדחס תפוֱקת (עִד כ"ס

אפיה,כיריים תנור כֹלים, מִדיח מֱקפיא, מֱקרר, מיֱקרוגֹל,

וֹלא ֹלסוגיהם טֹלוויזיה מֱקרני כוֹלֹל ֹלא

מכשירים כוֹלֹל וֹלא סוֹלֹלות באמצעות המופעֹלים נייִדים

" "

( )

D.V.D
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בצורה)60,000 מותֱקן

D.V.D,

"הפוֹליסה"

"הרשימה"

השירות" "מֱקבֹל

השירות" "מעבִדות

הביטוח" "חברת

עסֱקים" "ימי

עבוִדה שעות

מצורף זה שירות כתב ואשר הביטוח חברת אצֹל הִדירה תכוֹלת מבוטחת פיה עֹל אשר הפוֹליסה -

אֹליה.

ֹלעת. מעת שתעוִדכן כפי ממנה, נפרִד בֹלתי חֹלֱק והמהווה ֹלפוֹליסה המצורפת הרשימה -

בהרשאת בִדירה במכשירים ישתמש ו/או בִדירה שיחזיֱק מי אף וכן הפוֹליסה עפ"י המבוטח -

המבוטח.

) וויִדאו טֹלוויזיות "פֹל" מעבִדות -

הסיבים מרחוב בע"מ, ֹלביטוח חברה ישראֹל ג'י אי -איי

ִדין. עפ"י שבתון יום או חג ערבי או חג ימי שאינם א'-ה' ימים -

מהשעה חג, ימי שאינם א'-ה' ימים -

השעה

1985

25

8:30

12:30

מטעמה. שמונו משנה ֱקבֹלני ו/או בע"מ (

תֱקווה. פתח ,

השעה ועִד

.

מהשעה17:00 חג וערבי ו' בימי ועִד8:30,

ביתיים ואֹלֱקטרוניֱקה חשמֹל ֹלמכשירי ותיֱקון אחזֱקה שירות כתב

במֱקומו. ובא ִדירה פוֹליסת בספר הֱקיים השירות כתב את מחֹליף זה שירות כתב



השירות היֱקף .2

יינתן השירות כתב פי עֹל השירות ֹלתנאיה. ובכפוף ֹלפוֹליסה במצורף הביטוח חברת ע"י ניתן זה שירות כתב

השירות. מעבִדות יִדי עֹל ויבוצע

ֱקֹלֱקוֹל כֹל ותיֱקון המכשירים שֹל התֱקינה ֹלפעוֹלתם הִדרושים האחזֱקה שירותי כֹל את מכסה זה שירות כתב

ֹלחריגים ובכפוף זה שירות כתב ֹלֹלא בפוֹליסה המכוסים נזֱקים ֹלמעט החֹלפה, הטעון חֹלֱק כֹל החֹלפת או

מחוץ חשמֹל עבוִדות כוֹלֹל אינו השירות כי בזאת מובהר ספֱק, הסר ֹלמען זה. שירות בכתב המפורטים

(גופם). המבוטחים ֹלמכשירים

השירות. ֹלֱקבֹל מנת עֹל הארצי, המוֱקִד אֹל העבוִדה בשעות יפנה השירות מֱקבֹל

כִדֹלֱקמן: במועִדים השירות מעבִדת ע"י יינתן השירות

מֱקבֹל ע"י זאת ֹלעשות השירות ממעבִדות אחת שנִדרשה מיום עסֱקים ימי 4 תוך יהיה השירות תחיֹלת מועִד

המכשיר את תחזיר ֹלא השירות מעבִדת בו במֱקרה ֹלִדירה. הֱקרובה השירות במעבִדת או בִדירה השירות,

תוך ֹלֱקבֹל זכאי השירות מֱקבֹל יהיה ֹלתיֱקון, המכשיר ֹלה נמסר שבו מהמועִד עסֱקים ימי 7 תוך תיֱקונו ֹלאחר

48

המֱקורי. ֹלמכשיר ִדומה בגוִדֹל אוֹלם שונה מתוצרת

מֱקבֹל ע"י זאת ֹלעשות השירות ממעבִדות אחת שנִדרשה מיום עסֱקים ימי 4 תוך יהיה השירות תחיֹלת מועִד

המכשיר את תחזיר ֹלא השירות מעבִדת בו במֱקרה ֹלִדירה. הֱקרובה השירות במעבִדת או בִדירה השירות,

תוך ֹלֱקבֹל זכאי השירות מֱקבֹל יהיה ֹלתיֱקון, המכשיר ֹלה נמסר שבו מהמועִד עסֱקים ימי 7 תוך תיֱקונו ֹלאחר

48

- ֹל עִד שגוִדֹלו

תוך החֹלֱקים החֹלפת ו/או תיֱקון ו/או טיפוֹל ביצוע ֹלאחר יסתיים השירות

השירות"). סיום "מועִד - (ֹלהֹלן השירות

-

חשבונו. ועֹל השירות מֱקבֹל ע"י ֹלמעבִדות יועברו והמכשירים בֹלבִד השירות במעבִדת יעשה התיֱקון

השירות. ֹלמעבִדת המכשיר שהובא מיום עסֱקים ימי 4 תוך יהיה השירות תחיֹלת מועִד

הֹלייזר. מערכת את יכֹלוֹל ֹלא התיֱקון

ֹלמֱקבֹל יוצע עסֱקים, ימי 4 תוך המכשיר את תיֱקן ֹלא הספֱק ו/או הֹלייזר במערכת הוא והֱקֹלֱקוֹל במיִדה

מכשיר השירות

שֹל עצמית השתתפות

א.

ב.

בחֹלוף רֱק ֹלתוֱקף תיכנס זו זה שירות כתב ֹלפי ההרחבה ג.

ִד.

ה.

מיֱקרוגֹל ויִדאו, טֹלוויזיה,

" עִד בגוִדֹל טֹלוויזיות ויִדאו, ֹלמכשירי השירות

השירות מֱקבֹל ע"י ישירות השירות ֹלמעבִדות יועברו אֹלה מכשירים השירות. במעבִדות ייעשה - מיֱקרוגֹל

חשבונו. ועֹל

מֱקֹלטי

ִדי.וי.ִדי"

15

18

פֹלזמה או

ֹלתוֱקף. הפוֹליסה מכניסת יום

(כוֹלֹל),

גם התיֱקון, ֹלסיום עִד עירבון תמורת חֹליפי מכשיר כאמור, שביעי עסֱקים יום מחֹלוף עבוִדה שעות

השירות, מעבִדות ע"י שתיבחר מתוצרת חֹליפי, מכשיר כאמור, שביעי עסֱקים יום מחֹלוף עבוִדה שעות

32

60

תמורת תפֱקוִדיות, פונֱקציות אותן בעֹל אוֹלם שונה מתוצרת גם חִדש חֹלופי

240

LCD

התיֱקון. ֹלסיום עִד עירבון תמורת רגֹל, עֹל והניצב ''

תחיֹלת ממועִד עבוִדה שעות

יוֹלי חוִדש ממִדִד ֹלצרכן המחירים ֹלמִדִד צמוִד

"D.V.D

.1

.2

.3

.4

D.V.D

₪2009.

מֱקרר

ֹלגוף חשמֹלי זרם עובר הֱקֹלֱקוֹל עֱקב שבו מֱקרה בכֹל או מֱקרר שֹל ֱקירור פעוֹלת הפסֱקת שֹל במֱקרה

יאוחר ֹלא השירות תחיֹלת מועִד יהיה - בהם הנוגעים כֹל את ֹלחשמֹל עֹלוֹל או מחשמֹל שֹלו ֹליִדית או המֱקרר

השירות. מֱקבֹל יִדי עֹל שירות ֹליתן השירות מעבִדת נִדרשה בו וחג) שבת (ֹלמעט היום שֹלמחרת מהיום

: אחר מֱקרה בכֹל



- השירות ֹלמֱקבֹל שירות ֹליתן השירות מעבִדת נִדרשה בו מהיום עסֱקים ימי 2 תוך יהיה השירות תחיֹלת מועִד

עֹל עוֹלה שאינו במרחֱק הנמצא במֱקום או שירות מעבִדת בו שֱקיימת במֱקום הוא המכשיר מחזיֱק מען אם

50

אם - השירות ֹלמֱקבֹל שירות ֹליתן השירות מעבִדת נִדרשה בו מהיום עסֱקים ימי 4 יהיה השירות תחיֹלת מועִד

עוֹלה שירות מעבִדת ֱקיימת שבו ממֱקום והמרחֱק שירות מעבִדת בו שאין במֱקום הוא המכשיר מחזיֱק מען

עֹל

בתוך החֹלֱקים החֹלפת ו/או התיֱקון ו/או הטיפוֹל ביצוע ֹלאחר יסתיים השירות

ֹלֱקבֹל זכאי השירות מֱקבֹל יהיה השירות, סיום במועִד השירות את תסיים ֹלא השירות מעבִדת אם השירות.

תוך

המֱקורי. ֹלמכשיר ִדומה בגוִדֹל אוֹלם

- השירות ֹלמֱקבֹל שירות ֹליתן השירות מעבִדת נִדרשה בו מהיום עסֱקים ימי 2 תוך יהיה השירות תחיֹלת מועִד

עֹל עוֹלה שאינו במרחֱק הנמצא במֱקום או שירות מעבִדת בו שֱקיימת במֱקום הוא המכשיר מחזיֱק מען אם

50

השירות מעבִדת נִדרשה בו מהיום עסֱקים) ימי 4 תוך מזגן (ֹלגבי עסֱקים ימי 6 תוך יהיה השירות תחיֹלת מועִד

ממֱקום והמרחֱק שירות מעבִדת בו שאין במֱקום הוא המכשיר מחזיֱק מען אם - השירות ֹלמֱקבֹל שירות ֹליתן

עֹל עוֹלה שירות מעבִדת ֱקיימת שבו

תוך החֹלֱקים החֹלפת ו/או התיֱקון ו/או הטיפוֹל ביצוע ֹלאחר יסתיים השירות

השירות.

היתר בין ברשימה המצוין ֹלמועִד ֱקוִדם עוִד יבוטֹל הוא אך ברשימה, המצוינת ֹלתֱקופה הינו זה שירות כתב

השירות"). "תֱקופת (ֹלהֹלן הפוֹליסה שֹל פֱקיעתה או ביטוֹלה שֹל במֱקרה

בצורה ויפעֹלו תֱקינים יהיו המכשירים השירות, תֱקופת בתחיֹלת כי בכך מותנה זה שירות כתב עפ"י השירות

נאותה.

חִדשים, או היצרן מתוצרת בהכרח יהיו ֹלא השירות, מעבִדות יִדי עֹל יוחֹלפו אם יוחֹלפו, אשר החֹלפים כי מובהר

מֱקוריים. ֹלחֹלפים בִדומה הפונֱקציות כֹל את במֹלואם וימֹלאו תואמים יהיו אך

מכשיר השירות ֹלמֱקבֹל ֹלספֱק במכשיר, חֹלפים ֹלהחֹליף או ֹלתֱקן במֱקום זכאית השירות מעבִדת כי מובהר .

במֱקרה חִדש). מכשיר כשווי ֹלא - מובהר (ועוִד המוחֹלף המכשיר כשווי יהיה אשר שונה, מתוצרת גם חֹליפי,

שמאי. יִדי עֹל יֱקבע הוא השווי, בִדבר מחֹלוֱקת שֹל

הֱקוִדם, התיֱקון ממועִד חוִדשים 6 תוך מבוטח מכשיר שֹל חוזר תיֱקון ֹלבצע תתבֱקש השירות מעבִדת באם

שבוצעו ֹלעבוִדה או ֹלחֹלֱקים מתייחס החוזר שהתיֱקון או הֱקוִדם ֹלתיֱקון שגרם בגורם מֱקורו החוזר והתיֱקון

השירות מֱקבֹל את תחייב ֹלא השירות מעבִדת התיֱקון. עֹלות במֹלוא השירות מעבִדת תשא הֱקוִדם, בתיֱקון

כֹלשהוא. השתתפות סכום עבור או הֱקוִדם, בתיֱקון הוחֹלפו הם אם כֹלשהם, חֹלֱקים עבור בתשֹלומים

המכשירים תיֱקון עם בֱקשר השירות מֱקבֹל בהוצאות ישתתפו ֹלא הביטוח וחברת השירות מעבִדת כי מובהר

אם חֹלפים, אספֱקת ו/או תיֱקונו או בציוִד במכשיר טיפוֹל כוֹלֹל אינו השירות השירות. מעבִדת באמצעות שֹלא

היצרן. שֹל מוסמכת שירות מעבִדת יִדי עֹל שֹלא בציוִד שינויים ו/או ֱקֹלֱקוֹלים ו/או נזֱקים ו/או תיֱקונים נעשו

שירות. מעבִדת ֱקיימת שבו ממֱקום ֱק"מ

50

30

48

שירות. מעבִדת ֱקיימת שבו ממֱקום ֱק"מ

50

60

ֱק"מ.

תחיֹלת ממועִד עבוִדה שעות

שונה מתוצרת גם התיֱקון, ֹלסיום עִד חֹלופי מכשיר כאמור, השירות סיום מועִד מחֹלוף עבוִדה שעות

ֱק"מ.

תחיֹלת ממועִד עבוִדה שעות

חשמֹליים כיריים מזגן, כֹלים, מִדיח אפיה, תנור כביסה, מייבש כביסה, מכונת

ו.

ז.

ח.

ט

י.

יא.

ֹלהֹלן: העיֹלות אחת עֱקב ֹלמכשיר שנגרם נזֱק או תֱקֹלה כֹל זה שירות כתב יכסה ֹלא ֹלעיֹל האמור ֹלמרות

היצרן. ֹלהוראות בניגוִד במכשיר שימוש א.

גורם ע"י שבוצעה וכו') שינוי הכנסת תיֱקון, (פתיחה, אחרת פעוֹלה כֹל או השירות תֱקופת במהֹלך נזֱק נגרם ב.

כאמור התחייבויותיה את הפרה ֹלא השירות שמעבִדת בשעה בה השירות, מעבִדת ע"י ֹלכך הוסמך שֹלא

ֹלעיֹל. 2 בסעיף

כֹלֹליים חריגים .3



השירות. מעבִדת שֹל מטעמה שירות נותן או שֹליח ביִדי שֹלא ברשֹלנות, או ו/ בזִדון שנגרם נזֱק ג.

היצרן. ֹלהוראת ובניגוִד השירות מעבִדת ע"י שֹלא ֹלמֱקום ממֱקום המכשיר טֹלטוֹל עֱקב שנגרם נזֱק ו/או שבר ִד.

כִדֹלֱקמן: נזֱק או תֱקֹלה כֹל זה שירות כתב יכסה ֹלא כן, כמו

וויִדאו טֹלויזיה

מיֱקרוגֹל

מֱקֹלטי

כֹלים מִדיח כביסה, מייבש כביסה, מכונת

המכשיר. מחובר אֹליו החשמֹל שֱקע שֹל תֱקינות אי ה.

הציבורית. ו/או הביתית החשמֹל ברשת שיבושים ו/או תֱקֹלות ו.

זה. שירות בכתב הניתנים ֹלאֹלה הִדומים כיסוי ו/או אחריות ו/או פוֹליסה ֱקיימת התיֱקון ו/או שירות בגין ז.

טבע. פגעי עֱקב הנגרמים נזֱקים ח.

ֱקורוזיה. או ריֱקבון חֹלוִדה, עֱקב הנגרם נזֱק ט.

ממכרסמים. שנגרם נזֱק י.

וכִד'. חבֹלה חיצונית, הצפה ברֱק, שריפה, תאונה, שבר, יא.

עֹל עוֹלה שגיֹלה ֹלטֹלוויזיה - מסך מנורת .1

שנים. 7 עֹל עוֹלה שגיֹלו ֹלויִדאו - מגנטי ראש .2

פֹלסטיֱק. חֹלֱקי או פנֹלים שבר .3

ֹלמכשיר. נוזֹלים חִדירת עֱקב הנגרמים נזֱקים .4

עֹל עוֹלה שגיֹלם מכשירים .5

שנים. 5 עֹל עוֹלה שגיֹלו ֹלמכשיר - מגנטרון .1

אֹלֱקטרונית. הפעֹלה מערכת .2

פֹלסטיֱק. חֹלֱקי ו/או פנֹלים שֹל שבר .3

וצבע. פחחות עבוִדת .4

. וכִדומה) ֹלסוגיהם (צֹלחות נֹלווים אביזרים ֹלרבות זכוכית חֹלֱקי כוֹלֹל ֹלא .5

שנים. 7 עֹל עוֹלה שגיֹלו מכשיר .1

" מעֹל שגוִדֹלו מכשיר .2

ֹלמכשיר. נוזֹלים חִדירת עֱקב הנגרמים נזֱקים .3

עִד שֹל בשיעור תֱקינים ֹלא פיֱקסֹלים .4

עֹל עוֹלה שגיֹלו - מנוע .1

זכוכית. חֹלֱקי .2

פֹלסטיֱק. חֹלֱקי .3

וצירים. תוף ו/או פח חֹלֱקי .4

אטימה. וגומיות צינורות ֹלרבות גומי, חֹלֱקי .5

ֹלמיניהן. נורות .6

10

15

46

0.5%

10

" מעֹל בגוִדֹל או שנים

שנים.

.

במסך. הכֹלֹלית הפיֱקסֹלים מכמות פרומיֹל) (חצי

שנים.

31.

LCDפֹלזמה או



ִדווִדים ֹלרבות המכשירים שֹל והפנימיים החיצוניים ֹלמעטים המתייחסות וציפוי אטימה צבע, פחחות, עבוִדות .7

מים). וחיבורי פֹליטה צינורות (ֹלרבות המכשיר בהתֱקנת הֱקשורים חֹלֱקים וכן ֹלסוגיהם,

ממכרסמים. שנגרם נזֱק .8

רשתות. .1

אפיה. תבניות .2

ופח. פֹלסטיֱק זכוכית, חֹלֱקי .3

אטימה. וגומיות צינורות ֹלרבות גומי, חֹלֱקי .4

ֹלמיניהן. נורות .5

צירים ֹלרבות המכשירים שֹל והפנימיים החיצוניים ֹלמעטים המתייחסות וציפוי אטימה צבע, פחחות, עבוִדות .6

ֹלסוגיהם.

המכשיר. בהתֱקנת הֱקשורים חֹלֱקים .7

ֹלמיניהם. שעונים .8

עֹל עוֹלה שגיֹלו ֹלמכשיר - מִדחס .1

פֹלסטיֱק. חֹלֱקי .2

המכשיר. שֹל חיצוני ֹלמעטה המתייחסות וציפוי צבע פחחות, עבוִדות .3

ומיני-מרכזיים. מפוצֹלים מזגנים ֹלגבי ותריסים) תעֹלות צנרת, (ֹלרבות בהתֱקנה הֱקשורים חֹלֱקים .4

חִדרים. שֹל ברמה טמפרטורה בֱקרת המאפשרת בֱקרה מערכת .5

הֹלֱקוח גישה. אֹליו מאפשר שֹלא במֱקום ו/או הטכנאי את שמסכן במֱקום מותֱקן המזגן באם יתוֱקן ֹלא הנזֱק .6

הטכנאי. את יסכנו שֹלא כך המזגן ֹלתיֱקון המתאימים התנאים את ֹלטכנאי ֹלספֱק יצטרך

ֱקורוזיה. או ריֱקבון חֹלוִדה, עֱקב הנגרם נזֱק .7

כִדֹלֱקמן: הוא במעבִדה ו/או בִדירה מכשיר שֹל ֹלשירות ֱקריאה כֹל בגין השירות מֱקבֹל ישא בו הסכום גובה .1

" עִד ֹלמכשיר

מֱקרר

עֹל עוֹלה שגיֹלו ֹלמכשיר - מִדחס .1

זכוכית. חֹלֱקי .2

מזון. ֹלמוצרי ֹלמיניהם תאים ֹלרבות גומיות, פֹלסטיֱק, חֹלֱקי .3

ֹלה. הצמוִדים הפֹלסטיים האביזרים כוֹלֹל מֱקרר ִדֹלת שֹל פנימי פֹלסטי ִדופן .4

ביִדוִד. חומרי .5

(ֱקיוסֱק). חֹלֱקיו כֹל עֹל מים מתֱקן ֱקרח, ֱקוביות מייצר .6

וסימון. תאורה נורת .7

המכשיר. שֹל וחיצוניים פנימיים פח חֹלֱקי .8

שנים.12

וכיריים אפיה תנור

מזגן

ֹלמֱקֹלט עצמית השתתפות 4א.

12

26

שנים.

שֹל בסך עצמית השתתפות תשוֹלם

LCD:פֹלזמה או

200" ֹל- עִד ֹלמכשירים השתתפות₪32, תשוֹלם

עצמית השתתפות .4



שֹל עצמית

יוֹלי חוִדש ממִדִד ֹלצרכן, המחירים ֹלמִדִד צמוִדים

מביניהם. הנמוך - כנ"ֹל התיֱקון בגין השירות במעבִדת מֱקובֹל שיהיה ֹלמחירון בהתאם התיֱקון עֹלות

ממנה. השירות את וֱקיבֹל השירות מעבִדת אֹל פנה השירות שמֱקבֹל בכך מותנה זה שירות כתב פי עֹל הכיסוי

במֱקום השירות ביצוע יתאפשר ֹלא באם המכשירים. שֹל הימצאותם במֱקום האפשר במיִדת יבוצע השירות

יִדי עֹל וחזרה השירות ֹלמעבִדת הימצאותם ממֱקום המכשירים הובֹלת תבוצע המכשירים, שֹל הימצאותם

ֹלעיֹל. (ה) 2 בסעיף כאמור המועִדים בתוך חשבונה ועֹל השירות מעבִדת

" עִד שגוִדֹלן טֹלוויזיות ויִדאו, ֹלמכשירי השירות

ועֹל השירות מֱקבֹל ע"י ישירות השירות ֹלמעבִדת יועברו אֹלה מכשירים השירות. במעבִדת ייעשה - ומיֱקרוגֹל

חשבונו.

זה: שירות כתב ֹלצורך הצִדִדים כתובות

זה. שירות כתב צורף אֹליה בפוֹליסה כמפורט המבוטח הרכוש כתובת המבוטח:

זה. שירות בכתב כמפורט השירות: מעבִדות

350

2009

18

" ֹל- עִד ֹלמכשירים ואיֹלו

או התיֱקון ו/או הבִדיֱקה ביצוע במועִד היִדוע ֹלמִדִד

(כוֹלֹל),

.

₪

₪

₪

₪

₪

₪

,

46

רחוֱק שֹלט ֹלרבות ֹלסוגיהם השֹלטים ֹלכֹל

שֹל עצמית השתתפות כשהם550תשוֹלם הסכומים כֹל - ₪

בסך מופחתים עצמית השתתפות בִדמי ישא השירות מֱקבֹל .2

יוֹלי חוִדש ממִדִד ֹלצרכן

תיֱקון.

הוא במעבִדה ו/או בִדירה מכשיר שֹל ֹלשירות ֱקריאה כֹל בגין השירות מֱקבֹל ישא שבו הסכום גובה .1

יוֹלי חוִדש ממִדִד ֹלצרכן, המחירים ֹלמִדִד צמוִדים כשהם

הנמוך - כנ"ֹל התיֱקון בגין השירות במעבִדת מֱקובֹל שיהיה ֹלמחירון בהתאם התיֱקון עֹלות או התיֱקון

מעֹל ֹלמזגן בשירות מביניהם.

בסך מוֱקטנים עצמית השתתפות ִדמי ישא השירות מֱקבֹל .2

יוֹלי חוִדש ממִדִד

עֹל תעֹלה ֹלא השירות תֱקופת כֹל ֹלאורך ספציפי ֹלמכשיר המצטברת העצמית ההשתתפות

מעֹל

תהא השירות מֱקבֹל יִדי עֹל עצמית השתתפות ִדמי תשֹלום אי שֹל במֱקרה אחר, סעִד מכֹל ֹלגרוע מבֹלי .3

בכתב הוִדעה כך עֹל שנתן ובתנאי זה שירות כתב פי עֹל השירותים את ֹלהפסיֱק זכאית השירות מעבִדת

הביטוח. וֹלחברת השירות ֹלמֱקבֹל

100

2009

165

2009

4.25

80

2009

330

4.25

המחירים ֹלמִדִד צמוִדים כשהם

ֹלבצע יתבֱקש ֹלא אם גם טכנאי, ביֱקור עבור סרֱק, ֱקריאת שֹל במֱקרה ,

,

ו/או הבִדיֱקה ביצוע במועִד היִדוע ֹלמִדִד

) כ"ס

ֹלצרכן המחירים ֹלמִדִד צמוִדים כשהם

תיֱקון. ֹלבצע יתבֱקש ֹלא אם גם טכנאי, ביֱקור עבור סרֱק, ֱקריאת שֹל במֱקרה ,

וֹלמזגן

- כ"ס

₪

(

מֱקֹלט (ֹלמעט המכשירים סוגי ֹלשאר עצמית השתתפות פֹלזמה):4LCDב. או

45.000

יוֹלי700 חוִדש עפ"י המחירים ֹלמִדִד צמוִדים כשהם

BTUבסך השירות מֱקבֹל ישא

2009

350

.

.

א.

ב.

ג.

ִד.

6668

DVD

) וויִדאו טֹלוויזיות פֹל מעבִדת

ארצי מוֱקִד

הנוער עֹליית רח' גבעתיים- מרכזית ומעבִדה ראשי משרִד

טֹלפון:

1985

1-800-221-808/707

27

03-5727100

בע"מ. (

גבעתיים, ,

טֹלפון*או מכֹל

חברת באמצעות ניתן זה שירות כתב ֹלפוֹליסה. במפרט במפורש צוין אם רֱק בתוֱקף יהיה זה שירות כתב עפ"י הכיסוי

השירות. מעבִדות ע"י יבוצע ו/או ניתן זה שירות כתב עפ"י השירות ֹלפוֹליסה. כמצורף הביטוח

כֹלֹליים תנאים .5

שירות הזמנת .6


