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 “  הנתמ העוצר + Watch Apple” עצבמ ןונקת
 

 
 

 תורדגה .1

 Laut תעוצר + Watch Apple עצבמ ” תוריכמ עצבמ תמייקמ )"iStore" :ןלהל( 514632561 פ.ח מ”עב )ח.ז( תויגולונכט רעס

 )"תינכותה" :ןלהל( הז ןונקתב םיטרופמ וב תופתתשהה יאנת רשאו ” הנתמ
  

 תונשרפ .2

, עצבמה רבדב איהש הידמ לכב םהשלכ םירחא םימוסרפ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .2.1

 .הנרבגת הז ןונקת תוארוה

 .םיבר וא/ו הבקנ ןושלב הינפ םג ללוכו דבלב תוחונ יכרוצל רכז ןושלב וניה שומישה הז ןונקתב .2.2

 .תונשרפ יכרוצל ושמשי אלו דבלב תוחונ םשל םניה םיפיעסה תורתוכו םיפיעסל הקולחה .2.3
 

 עצבמה תפוקת .3

 ח.ל.ט תע לכב עצבמה תא םייסל תיאשר הרבחה  2019 רבמטפסל 30 ב םייתסיו 2019 רבמטפסל 8 ךיראתב לחי עצבמה .3.1

 )״תינכותה תפוקת: ”ןלהל(

3.2. iStore הארתש הביס לכמ המייסל וא, הכיראהל, המידקהל, עצבמה תפוקת םויס דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש 

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תאזו הז עצבמ ןיינעל הריבס הל

3.3. iStore תינכותל תוינפה וא/ו תומוסרפ תועפוה ןיב תוברל, ומויס רחאל עצבמל הרושקה תוליעפ לכל תיארחא היהת אל 

 .םינוש םימוסרפב
 

  תופתתשהה יאנתו עצבמה יללכ .4

 תחאב    Series Watch Apple 3  וא רלולסה ימגד ללוכ   Series Watch Apple 4  תשיכרב תינתומ תינכותב תופתתשה .4.1

 :ןלהל( .6-ו 5 םיפיעסב םיטרופמה םיאנתל םאתהב iStoreil.co.il טנרטניאה רתאב וא ינופלטה דקומב ,תשרה יפינסמ

 )״םיפתתשמה״

4.2. iStore יפ לע תאזו תינכותב םיפתתשמה םימגדהו םירצומה ןווגמ תא תונשל וא/ו עורגל, ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש 

 תינכותה ןונקתב ןכדועי רבדהש דבלבו תע לכבו ידעלבה התעד לוקיש
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 :םתלבקל םיאנתהו תובטהה .5

 :ןלהלכ תידעלב תובטה תליבחב ףתתשמה תא וכזי תינכותה תרגסמב תובטהה .5.1
 
 

 .דבלב תינובשחה דמעמב שומימל ןתינ עצבמה .א

 .יאלמה רמג דע וניה עצבמה .ב

  דבלב יאלמב םימייקה םירצומל עצבמה .ג

 
 יאנתב הרדגהל םאתהב שומיש םהב עצוב רשא םירזיבא וא/ו תונכותל הקסע לטבל היהי ןתינ אל הרקמ לכב יכ רהבוי .ד

 וא םירזיבאב שומיש עצוב הב הקסע לוטיב לש הרקמבו הרבחה רתא וא/ו הרבחה יפינסב טרופמכ הקסעה לוטיב

 ת. תינכותב ועבקנש תובטהב

 
 אלו ףסכב אל, הרמה וא הפלחה, יוניש, הריכמ, דובעש, הבסהל ןתינ וניאו ףתתשמל ישיא וניה תינכותבש תובטהה לוצינ .ה

 .רחא רצומ וא הבטה לכב אלו ףסכ הוושב
 

 .שכורה לש ההזמ הדועת תגצהל ףופכב ונה תינכותבש תובטהה לוצינ יכ תאזב רהבומ .ו

 
 יללכ .6

 םצעו םידדצה תובוחו תויוכז תא הצממ ןונקתה. ןיינעו רבד לכל הזוח וניהו תינכותב תופתתשהה יאנת תא רידסמ הז ןונקת .6.1

 .וב רומאה לכל האלמ המכסה הווהמ, תינכותב תופתתשהה

 
 .ןהל םיכסמ אוה יכו תינכותה ןונקת תא ארק איה/ אוה יכ ריהצמו רשאמ, ףתתשמה, תינכותב ותופתתשה םצעב .6.2

 
 רבדה עיפשי אל, ףיכא אל וא לטב, יקוח יתלב וניה םיוסמ ףיעס יכ עבקיי םא םגו ומצע ינפב דמוע ןונקתה יפיעסמ ףיעס לכ .6.3

 .ןונקתה יפיעס ראש לע

 .הז ןונקת תוארוה תונשל, תע לכב, התעד לוקיש יפ לע, תיאשר הרבחה .6.4

 .תובטהו םיעצבמ לפכ ןיא .6.5

 

 


