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 אחריות מוצרי מידאה  תנאי 

 ותנאיהלהלן רשימת המוצרים ופירוט תקופת האחריות 

 0747551788  -טלפון לתיאום התקנה

 אחריות  עלות התקנה והדרכה ללקוח סוג מוצר

 מדיח כלים
חובת התקנה  -כלול בעלות המוצר -חינם 

 ע"י טכנאי מטעם השירות 
שנים בכפוף לתעודת  3

 האחריות 

מכונת 
 כביסה

חובת התקנה  -כלול בעלות המוצר -חינם 
 ע"י טכנאי מטעם השירות

שנים בכפוף לתעודת  3
 האחריות 

 6697תנור 
 )פירוליטי + 

אפשרות  -כלול בעלות המוצר -חינם 
שנים בכפוף לתעודת  3 להתקנה עצמאית 

 האחריות 

כיריים גז + 
תנור משולב 

 גז
לתעודת בכפוף  שנים  2  לצינור ₪ 50+  199

 האחריות 

מייבש 
 כביסה

בהזמנת טכנאי החברה,  חובהאין  ₪ 199
 התקנה והפעלה עצמאית ע"י הלקוח

שנים בכפוף לתעודת  3
 האחריות 

מקפיא / 
מקרר למעט 

מקרר 
 משרדי 

בהזמנת טכנאי החברה,  חובהאין  ₪ ₪199
שנים בכפוף לתעודת  3 התקנה והפעלה עצמאית ע"י הלקוח

 האחריות  

 מיקרוגל בנוי
בהזמנת טכנאי החברה,  חובהאין  ₪ 199

 התקנה והפעלה עצמאית ע"י הלקוח
בכפוף לתעודת  שנים  5

 האחריות 

 בנוי תנור 
בהזמנת טכנאי החברה,  חובהאין  ₪ 199

 התקנה והפעלה עצמאית ע"י הלקוח
בכפוף לתעודת  שנים  3

 האחריות 

כיריים 
חשמליות 

 חד פאזי

בהזמנת  חובהאין  כולל תקע  ₪199 
טכנאי החברה, התקנה והפעלה עצמאית ע"י 

 הלקוח
בכפוף לתעודת  שנים  2

 האחריות 

כיריים 
חשמליות 
 תלת פאזי

  תקע תלת פאזי₪  100  +  ₪199

 חובת התקנה ע"י טכנאי מטעם השירות -
בכפוף לתעודת  שנים  2

 האחריות 

 קולט אדים
התקנה והפעלה  לא מתקינים בכלל
 עצמאית ע"י הלקוח

שנים בכפוף לתעודת  3
 האחריות 

 

  

 לעיל הכתובה יותר מהכתוב , יגבר המבצע על האחריות   ארוכה אחריותבמקרים בהם קיים מבצע 



 

 

 

  

 

 

 

 הובלה ותוספות:הערות בנושא 

 מקרר/ מקפיא: ₪,   40 )מוצר לבן: כל קומה -ומעלה בבניין ללא מעלית 3הובלה מקומה 

 ₪( 50כל קומה )

 בהתאם לשיקול המוביל ותנאי המקום. -באם יש מדרגות ספירלה בתוך הבית, לא משנה כמה קומות 

 התשלום ישולם ישירות לנהג במועד האספקה ע"י הלקוח.

 

, מדימונה וצפונית מטבריה דרומית  –תוספת משלוח בנוסף למשלוח הקיים לאזורים מרוחקים 

 .₪  99קו הירוק ל מעבר ו

 

חלפת כיוון ה
פתיחת דלת 

בדגמים  מקרר
שבהם ניתן 

 להחליף כיוון 

290 

הצמדת 
מקרר+ מקפיא 

תאום 
(6308+6313) 

350 

 

 


